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Jelgavas ukraiņu kultūras centra
vadītāja: «Lūdzam Dievu, lai
veselais saprāts gūst virsroku»
 Jānis Kovaļevskis

Krievijas puses militārā
agresija Krimas pussalā radījusi nopietnus
draudus Eiropas valstu
drošībai. To, ka Ukraina
ir tikai soli no reālas
karadarbības, apliecina
arī Jelgavas ukraiņu
kultūras centra «Džerelo» vadītāja Tatjana
Lazda, kura aktīvi piedalījusies tā sauktajā
Latvijas Maidanā jeb
Ukrainas atbalsta akcijās pie Krievijas Federācijas vēstniecības.
Jau piektdien, 28. februārī,
Ukrainas iekšlietu ministrs
Arsēns Avakovs paziņoja, ka
Krimā sācies bruņots Krievijas
iebrukums. Bruņoti karavīri
savā kontrolē pārņēma Krimas
pussalas lidostu Simferopolē un
citus stratēģiskos objektus. Krievijas puse savu rīcību pamatoja
ar tautiešu interešu aizstāvību
Krimā un Austrumukrainā.
T.Lazda gan noraida šādu pamatojumu, uzsverot, ka arī pati nāk
no Austrumukrainas pilsētas
Sumi, kura atrodas Krievijas
pierobežā. «Protams, Ukrainas
tauta nav tik vienota, kādai tai
vajadzētu būt vēsturiski tik izšķirīgā brīdī, tomēr arī Krimā un
Austrumukrainā pietiekami liela
daļa iedzīvotāju vēlas pārmaiņas.
Ukrainas tauta ir nogurusi no
korupcijas un patvaļas, kas valda
šajā valstī vairāk nekā divdesmit
gadu garumā. Ļoti žēl, ka Krievija, mūsu brāļu tauta, aizstāv
Viktora Janukoviča noziedzīgo

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» sākusi vērtēt iespējamos risinājumus satiksmes
drošības uzlabošanai pie skolas Filozofu ielā. «Pašlaik tiek izskatīti vairāki varianti, kā
līdz jaunajam mācību gadam uzlabot satiksmes dalībnieku drošību 2. internātpamatskolas apkaimē. Viens no risinājumiem paredz pie skolas izveidot gājēju ietvi, izbūvēt
ātrumvalni un gājēju pāreju, kā arī padarīt ērtāku tur esošo autobusu pieturu,» norāda
«Pilsētsaimniecības» vadītāja vietnieks Māris Mielavs.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Būtiski samazinoties skolēnu skaitam Jelgavas
1. pamatskolā – no 101
bērna 2011./2012. mācību gadā uz 73 skolēniem
šobrīd – un lai pilsētā
īstenotu iekļaujošās izglītības principu, deputāti
aizvadītajā domes sēdē
atbalstīja 1. pamatskolas
pievienošanu Jelgavas
2. internātpamatskolai.
Līdz ar to sākti sagatavošanās darbi, lai skolā Filozofu ielā 50 labi justos
gan internātpamatskolas
pašreizējie skolēni un
personāls, gan arī tie, kas
kolektīvam pievienosies
nākamajā mācību gadā.
Pirms lēmuma pieņemšanas par
skolu apvienošanu gan Izglītības
pārvaldes, gan pilsētas vadība
janvārī tikās ar 1. pamatskolas
audzēkņu vecākiem, lai izskaidrotu
skolu apvienošanas nepieciešamību.
Kaut arī daļa vecāku asi iebilda pret
šādu iespēju, norādot uz, viņuprāt,
bērnu vajadzībām neatbilstošu vidi
2. internātpamatskolā, tikai retais
no viņiem iepriekš bija apmeklējis

šo izglītības iestādi, apstākļus skolā
novērtējot klātienē. Taču vecākiem,
kuri to vēlējās, šāda iespēja tika
nodrošināta, un viņi varēja gan
apskatīt 2. internātpamatskolas
telpas, gan iepazīties ar skolas vadību. «Protams, vecākus visvairāk
uztrauc, vai viņu bērni jaunajā skolā
jutīsies gaidīti,» tā Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, apliecinot,
ka Jelgavas 2. internātpamatskolā
izglītības programmu īstenošanai ir nodrošināts nepieciešamais
personāls, tiek uzturēta atbilstoša
infrastruktūra un mācību materiālā
bāze. Tāpat lielākajai daļai Jelgavas 1. pamatskolas pedagoģiskā
personāla tiks nodrošināts darbs 2.
internātpamatskolā, kā arī Jelgavas
pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs.
2. internātpamatskolas direktore
Larisa Simkina akcentē, ka jau
šobrīd jebkurā laikā ir gatava arī
individuāli tikties ar 1. pamatskolas
skolēnu vecākiem, atbildēt uz viņu
jautājumiem un skaidrot gaidāmās
izmaiņas. «Mums ir ļoti svarīgi, lai
vecākiem nebūtu neatbildētu jautājumu un viņi gūtu pārliecību, ka
arī šajā skolā apstākļi būs bērniem
piemēroti un tāpat kā līdz šim
nodrošināta īpaša pieeja katram
skolēnam atbilstoši viņa vajadzī-

bām,» tā viņa. Pašlaik šajā skolā
pamatizglītības posmā mācās 124
skolēni, kuriem līdz ar jauno mācību
gadu pievienosies ap 70 bērnu no 1.
pamatskolas. «Tāpat palielināsies
darbinieku kolektīvs, jo bērni uz
šo skolu atnāks kopā ar saviem
skolotājiem. Es ļoti augstu vērtēju
1. pamatskolas pedagogu pieredzi,
un, domāju, mums nebūs grūtību
izveidot spēcīgu, profesionālu un uz
vienotu mērķi orientētu kolektīvu,»
saka direktore, norādot, ka līdz ar
skolu apvienošanu 2. internātpamatskolā papildus tiks nodrošinātas
četras speciālās pamatizglītības
programmas izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem.
Jāpiebilst, ka pirmsskolas izglītības programmas īstenošana 2.
internātpamatskolā tiks pārtraukta
– bērni, kuri šobrīd tur apgūst
pirmsskolas izglītības programmu,
tiks nodrošināti ar vietu pašvaldības
bērnudārzos –, tādējādi arī tiks
atrisināts telpu jautājums pēc abu
skolu apvienošanas.
Izglītības pārvaldes galvenais
speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris
Baltais stāsta, ka sākotnēji vide
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām tiks pielāgota un uzlabota
esošo ēku ietvaros, nodrošinot visu

primāri nepieciešamo gan mācību
procesa, gan rehabilitācijas, gan
ikdienas vajadzībām. Savukārt
perspektīvā paredzēts veikt vērienīgākus ieguldījumus infrastruktūrā
– ēku rekonstrukcijā un siltināšanā,
divslīpņu jumta izbūvē, atsevišķas
piebūves celtniecībā, radot atbilstošu sporta un rehabilitācijas bāzi,
kā arī izglītības iestādes teritorijas
labiekārtošanā, piemērojot to mācību procesa organizēšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
«Ar skolas vadību esam vienojušies
par primāri veicamajiem darbiem,
lai esošās telpas būtu pielāgotas
bērniem ar speciālām vajadzībām.
Piemēram, atsevišķi uzlabojumi
nepieciešami atbilstošas ieejas  Sintija Čepanone
izveidē, tualešu, dušu un citās koplietošanas telpās, tiks veikts klašu
Lai gan saskaņā ar Īpašukosmētiskais remonts un sagādāts
mu konversijas pārvaldes
nepieciešamais aprīkojums. Tāpat
datiem rindā uz pašvaldīatbilstoši skolēnu skaitam tiks piebas dzīvokli mūsu pilsētā
lāgotas garderobes un pārplānotas
pašlaik gaida 88 jelgavcitas telpas,» skaidro A.Baltais,
nieki, reālā rinda ir krietni
norādot, ka šie darbi līdz jaunajam
mazāka – virkne iedzīvomācību gadam būs pabeigti. Taču
tāju, kas var pretendēt
paralēli jau notiek gatavošanās ēku
uz pašvaldības palīdzību
rekonstrukcijas un jaunas piebūves
dzīvojamo telpu jautā– sporta zāles un rehabilitācijas
jumu risināšanā, vairāktelpu – projekta izstrādei. Plānots,
kārt atsakās no viņiem
ka celtniecības darbi sāksies nākapiedāvātās dzīvesvietas.
majā gadā.
Visbiežāk pašvaldības

Pašvaldības dzīvokļu rinda
neatspoguļo reālo situāciju

Itālijā novērtē mūsu topošos pavārus
 Ritma Gaidamoviča

«Planētu triloģija» un 4. vietu par
latviešu tradicionālo galdu. Žūrija
Jelgavas Amatu vidusskolas viesmīlības un pavāru spemūsu komandu uzteikusi par darbu
cialitāšu audzēkņi ar labiem rezultātiem atgriezušies
virtuvē, to, cik kārtīgi strādājam un
no starptautiskā viesmīlības jomas skolu audzēkņu
kā protam maksimāli izmantot promeistarības konkursa «Lielā zelta trofeja» Itālijā.
duktus, lai nerastos atlikumi.
Amatu vidusskolas skolotāja
Mūsu jaunieši 30 komandu konkurencē ieguva 2. vietu par saldo ēdienu Ligita Ziemele lepojas ar saviem

režīmu, tādēļ lūdzam starptautisko atbalstu, lai Ukrainas tauta
varētu pati lemt savu likteni.
Mēs iestājamies par savu valsti,
nevis par Eiropas Savienības
asociācijas līgumu vai Muitas
savienību ar Krieviju. Situācija ir
ļoti nopietna, esmu sazvanījusies
ar draugiem Aluštā un Kerčā, un
viņi uzsver to, ka šobrīd galvenais ir nepadoties provokācijām
un izturēt,» tā ukraiņu kultūras
centra vadītāja, uzsverot, ka
Latvijā jūt lielu morālu atbalstu
Ukrainas tautai. Protestos pret
Krievijas agresiju lielākoties
piedalījušies latvieši, tomēr atbalstu saņēmusi arī no Latvijā
dzīvojošajiem krievu tautības
cilvēkiem.
Arī Latvijas valsts ieņēmusi aktīvu pozīciju Ukrainas
konflikta jautājumā, aicinot
saglabāt Ukrainas teritoriālo
neaizskaramību un nosodot
Krievijas militāro agresiju.
Savukārt Latvijas Sarkanais
Krusts aicina ziedot Ukrainas
nemieros cietušo ārstēšanai.
Pirmā humānās palīdzības krava aptuveni 17 tūkstošu eiro
vērtībā jau nogādāta Kijevas
slimnīcās.

audzēkņiem – pavāru specialitātes
pārstāvēm Pārslu Irnesti, Sintiju
Jurginu un viesmīlības speciālistiem Enriketu Saņikovu, Vadimu
Avdejevu, Tomu Danielu Puri – un
nedēļas laikā paveikto Itālijā. Konkurss ilga četras dienas.
Turpinājums 3.lpp.

pēdējo gadu laikā rindai uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kopumā ir tendence
sarukt. Tā, piemēram, ja 2012. gada
martā rindā bija reģistrētas 120
personas, bet pērn šajā pašā laika
periodā – 110, tad pašlaik faktisko
rindu veido 88 jelgavnieki, kuri, reģistrēti kādā no kopumā septiņiem
pašvaldības palīdzības reģistriem,
pretendē uz šādu pašvaldības atbalstu. «Taču jāņem vērā, ka šis skaitlis
neatspoguļo reālo situāciju, jo bieži
vien no pašvaldības piedāvātās
dzīves telpas cilvēks pat vairākkārt
atsakās. Jāatzīst, ka atteikuma
piedāvāto dzīvokli iziemesls ne vienmēr ir objektīvs,
brāķē cilvēki, kuri vēlas
piemēram, piedāvātais dzīvoklis
samainīt mājokli, kas
atrodas, viņaprāt, pārāk tālu no cenjau pašlaik tiek īrēts no
tra, ir pretenzijas pret kaimiņiem
pašvaldības, pret citu, kā
un tamlīdzīgi,» situāciju komentē
arī bāreņi, kuri dažkārt arī
R.Vectirāne, norādot, ka palīdzības
dzīvokļa piešķiršanu lūdz
saņēmēju vidū pieprasītākie parasti
uz laiku atlikt.
ir labiekārtoti vienistabas dzīvokļi
vai daļēji labiekārtoti divistabu
Jelgavas domes priekšsēdētāja dzīvokļi ar malkas apkuri.
vietniece Rita Vectirāne skaidro, ka
Turpinājums 3.lpp.
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Nobrauktuve vai lifts
izmaksātu pārāk dārgi
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāds
pilsētnieks, paužot nožēlu, ka zivju
veikalā «Nemo» nav iespējams iekļūt nedz invalīdi ratiņkrēslā, nedz
māmiņas ar bērnu ratiņiem. «Vai
tiešām īpašniekiem tik grūti būtu
izbūvēt nobrauktuvi?» tā viņš.
Veikala «Nemo» direktors Igors
Šipilo norāda, ka iespējas veikalu
padarīt pieejamu cilvēkiem ar
kustību traucējumiem izskatītas
jau iepriekš, taču darbu izmaksas
ir tik augstas, ka uzņēmums to
vienkārši nevar atļauties. «Gribētos,
lai nobrauktuve būtu ne tikai skata
pēc, bet arī praktiski izmantojama
– lai cilvēks ratiņkrēslā arī reāli
varētu saviem spēkiem pa to pārvietoties, taču, tā kā veikals atrodas
pagrabstāvā un kāpnes ir stāvas, ir
ļoti problemātiski izbūvēt lēzenu
nobrauktuvi,» skaidro I.Šipilo.
Viņš lēš, ka racionālākais risinājums būtu piekļuves problēmu
risināt, izbūvējot mehānisku pacēlāju, tādu kā liftu, taču lielie finanšu
ieguldījumi, kas būtu nepieciešami,
lai šo ideju realizētu, attiecībā pret
potenciālo jauniegūto klientu skaitu
neatmaksātos. Veikala direktors
gan norāda, ka līdz šim arī pats
personīgi cilvēkiem ratiņkrēslā ir
palīdzējis tikt pie kārotā pirkuma.
«Ja ievēroju, ka pie veikala uz ielas
ir cilvēks ratiņkrēslā, pieeju viņam
klāt un apjautājos, vai viņš ko vēlas.
Reiz kāds kungs gribēja svaigas
reņģītes, un es tās viņam iesvēru un
aiznesu,» stāsta I.Šipilo, arī līdzcilvēkus aicinot būt atsaucīgākiem un
šādās situācijās izpalīdzēt.
«Varbūt vēl viens no risinājumiem
varētu būt zvana pogas ierīkošana,
taču tad jādomā, kā nodrošināties,

Veikala «Nemo» vadība jau iepriekš izskatījusi iespējas nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslā un secinājusi, ka
ieguldījumi, izbūvējot nobrauktuvi vai liftu, neatmaksātos.
lai pārdevēja netiktu ļaunprātīgi ejamāks gan cilvēkiem ratiņkrēslā,
traucēta. Taču jebkurā gadījumā gan māmiņām ar bērnu ratiņiem,»
– esam atvērti priekšlikumiem, kā tā viņš.
par saprātīgiem līdzekļiem nodrošināt, lai mūsu veikals kļūtu pieSagatavoja Sintija Čepanone

Arī vecākie pensionāri ar atlaidi var
braukt ne vairāk kā 16 reizes mēnesī
«Ar vīru kādreiz smējāmies: līdz
laikam, kad mums tas būs aktuāli,
lēmums par braukšanas maksas
atvieglojumiem pensionāriem, kas
sasnieguši 75 gadu vecumu, jau būs
atcelts. Un patiesi – tagad, kad es
varētu ar pilsētas autobusu vasarā
uz savu dārzu braukāt, izmantojot
mēnešbiļeti ar 50 procentu atlaidi,
tas diemžēl vairs nav iespējams.
Vienīgā iespēja ir nokārtot Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti un ar 50
procentu atlaidi braukt 16 reizes
mēnesī, bet to es nedarīšu principa
pēc – tās sešpadsmit reizes pensionāram, īpaši vasaras sezonā, kad
bieži jābraukā uz dārziņu un kaut
kas vēl jāaizved vai jāatved no tā,
ir ļoti maz,» «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta kāda jelgavniece, piebilstot, ka, viņasprāt, atcelt iespēju
pensionāriem, kas vecāki par 75
gadiem, vasaras sezonā iegādāties
mēnešbiļeti ar 50 procentu atlaidi
bija nesolīdi no pašvaldības puses.
«Bet, kas izdarīts, tas izdarīts. Vien

Profesionāliem šoferiem
ik pēc pieciem gadiem
jāatgriežas «skolas solā»
«Tieši pirms pieciem gadiem,
kad Ministru kabinets pieņēma
jaunos noteikumus, kas paredz: lai
strādātu par profesionālu autovadītāju, nepieciešams profesionālās
kompetences apliecinājums jeb 95.
kods, šos kursus uzreiz arī pabeidzu
un praktiski kā viens no pirmajiem
valstī ieguvu šo sertifikātu. Tā kā
tas ir derīgs piecus gadus, šobrīd
ir pienācis termiņš, kad tiesības
jāmaina. Esmu jau padzirdējis,
ka tas nav gluži tik vienkārši kā ar
«parastajām» tiesībām – dodies uz
CSDD un tās apmaini. «Jelgavas
Vēstnesis» nesen rakstīja par apmācību tiem, kuri vēl nav ieguvuši 95.
kodu, bet negribas ticēt, ka arī tiem,
kas to jau ieguvuši, atkal ir jādodas
uz kursiem. Vai varētu, lūdzu, uzzināt, kāda ir kārtība, lai atjaunotu
tiesības ar 95. kodu?» «Jelgavas
Vēstnesim» jautā lasītājs.

Kā skaidro CSDD, tiešām ik
pēc pieciem gadiem, lai atjaunotu
95. kodu, profesionāliem šoferiem
atkal ir jādodas uz paša izvēlētu autoskolu un tur jānoklausās apmācības programma 35 stundu garumā.
Pēc programmas noklausīšanās
šoferis saņem autoskolas izsniegtu
apliecību, ar kuru tad arī dodas uz
CSDD mainīt tiesības. CSDD autovadītāja apliecības maiņa izmaksā
Foto: Ivars Veiliņš

gribēju lūgt «Jelgavas Vēstnesī»
pensionāriem vēlreiz atgādināt, ka
šāda iespēja vairs nepastāv. Galu
galā – tuvojas dārziņu sezona, un,
domāju, ne viens vien pensionārs
ir palaidis garām faktu, ka par
puscenu, ja vien nokārtota iedzīvotāja karte, neatkarīgi no sasniegtā
vecuma varēs braukt tikai 16 reizes
mēnesī,» tā viņa.

Agrāk domes lēmums paredzēja,
ka pensionāri, kas vecāki par 75
gadiem, no 1. maija līdz 1. oktobrim
var iegādāties autobusa mēnešbiļeti
par puscenu. Taču šis lēmums pērn
septembrī atcelts, līdz ar to ikviens
pensionārs neatkarīgi no sasniegtā
vecuma jebkurā brīdī var nokārtot
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti un
turpmāk, braucot pilsētas autobusos, izmantot pašvaldības noteiktos
braukšanas maksas atvieglojumus
50 procentu apmērā.
Jāatgādina, ka pabalsts pilsētas
sabiedriskā transporta braukšanas

maksas segšanai 50 procentu apmērā, nepārsniedzot 16 braucienus
mēnesī, pilsētas autobusos pienākas
Jelgavā deklarētajiem pensionāriem
un politiski represētajām personām,
kas noformējuši elektronisko iedzīvotāja karti. To var izdarīt Sociālo
lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9, 115. kabinetā.
Taču Jelgavas Autobusu parks
(JAP) piedāvā iegādāties mēnešbiļeti par 28 eiro (19,68 lati), tādējādi
viena brauciena maksa ir 0,46 eiro
(0,33 lati). «Šī mēnešbiļete nav personalizēta – ar to var pārvietoties
jebkurš no ģimenes locekļiem, kam
nepieciešams braukt ar maršruta
autobusu. Tā ir derīga visos pilsētas
maršruta autobusos,» informē JAP,
atgādinot, ka mēnešbiļetes nākamajam mēnesim iespējams iegādāties
Jelgavas autoostas kasē katru dienu
no pulksten 8 līdz 20, sākot no iepriekšējā mēneša 15. datuma.
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22,05 eiro. Līdzi jāņem autoskolas
izsniegtā apliecība par kursa noklausīšanos, vecās tiesības, pase,
kā arī jābūt izietai autovadītāju
medicīniskās apskates komisijai.
Taču, kā uzsver CSDD, profesionālajiem šoferiem jārēķinās, ka
arī kursa noklausīšanās autoskolā
ir maksas pakalpojums, bet to jau
regulē katra autoskola.
«Jelgavas Vēstnesis» aptaujāja
vairākas pilsētas autoskolas, un vidēji kursa noklausīšanās 35 stundu
garumā šoferiem maksā ap 70 eiro:
piemēram, K.Ustupa autoskolā
maksa ir 70 eiro, «Mustangā» – 69
eiro, «Citā autoskolā» – 78 eiro.
Ko māca šajos kursos? Pamattēmas nosaka Ministru kabineta
noteikumi, taču pašu programmu
veido katra autoskola individuāli.
Šobrīd vienas un tās pašas lekcijas
klausās gan tie, kuriem 95. koda
vēl nav, gan tie, kuri jau sāk mainīt
tiesības. «Es negribētu teikt, ka tā
ir lieka laika un naudas tērēšana
– piecu gadu laikā valstī tomēr
mainās likumdošana, ir dažādas novitātes profesionālo šoferu
darbā, un to ir lietderīgi zināt,»
uzskata «Citas autoskolas» vadītājs
Ainārs Keišs.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Ja esi lietojis narkotikas,
maksā pats
Policija pastiprināti uzsākusi
cīņu pret tā saucamajām «legālo
narkotiku» tirdzniecības vietām.
Viens no veidiem, kā policija cīnās
pret šo sērgu, ir regulāri «apciemojumi» un aizdomīgu iepakojumu
jeb preces izņemšana un ekspertīzes veikšana personām, kas, iespējams, lietojušas narkotiskās vielas.
Nereti tie ir šajās tirdzniecības
vietās strādājošie. Lai gan kopumā sabiedrība policijas aktivitātes
šajā jomā atbalsta, Ojārs vēlas
noskaidrot: «Cik vienai personai
izmaksā veikt šādas analīzes? Par
kādu naudu sedz izdevumus?»

Šis jautājums lasītājam radās
pēc portālā www.jelgavasvestnesis.lv publicēta raksta «No Raiņa
ielas «bodītes» atkal trīs personas
aizvestas uz «Ģintermuižu»»,
kurā minēts, ka policija analīžu
veikšanai uz «Ģintermuižu» aizvedusi trīs personas.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze
Ieva Sietniece norāda, ka analīžu
veikšanas izmaksas ir, sākot no
50 eiro.
Ja pēc ekspertīzes veikšanas
tiek konstatēts, ka persona ir
lietojusi narkotiskās/psihotropās
vielas bez ārsta nozīmējuma, tad
ekspertīzes veikšanas izdevumus
sedz pati persona. Šī persona saSagatavoja Sintija Čepanone ņem arī administratīvo sodu, kas

ir līdz 280 eiro. Piemērojot administratīvo sodu par šo pārkāpumu,
personu vienlaikus rakstveidā
brīdina par kriminālatbildību, ja
tā gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies vai glabās narkotiskās vai
psihotropās vielas nelielā apmērā
vai neatļauti lietos narkotiskās vai
psihotropās vielas.
Ja ekspertīzē tiek noskaidrots,
ka persona nav lietojusi narkotiskās/psihotropās vielas, tad
ekspertīzes veikšanas izdevumus
sedz Valsts policija.
Jāpiebilst, ka kopumā apmēram
četru mēnešu laikā, kopš Raiņa
ielā 17 darbojas «legālo narkotiku»
tirdzniecības vieta, policija uz
pārbaudēm aizvedusi vairāk nekā
30 personas.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde kopumā 2013. gadā
aizdomās par narkotisko vielu
lietošanu aizturējusi un uz pārbaudēm vedusi 616 personas. No
tām 242 sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par narkotisko vielu lietošanu. Kā norāda
I.Sietniece, protokols sastādīts,
pamatojoties uz apstiprinošiem
analīžu rezultātiem, līdz ar to
izdevumi par analīžu veikšanu šīm
personām bija jāsedz pašām.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Pateicības

«Paldies par atbalstu!»

Sveiciens Sieviešu dienā darbīgajām
Jelgavas sievietēm!
«Vēlos pateikties vairākām Jelgavas kundzēm par labajiem darbiem!
Manuprāt, vislabākā sētniece
mūsu pilsētā ir mūsu mājas vecākā
Lauma Zvane. Ziemā ietves vienmēr nokaisītas smiltīm, pagalms
kārtīgi izslaucīts, vasarā laicīgi nopļauts mauriņš mājas priekšā. Viņa
ir panākusi, ka mājas kāpņutelpās
un koridoros neviens nesmēķē, nemētājas papīri un citi atkritumi.

Sirsnīgs paldies sociālajai darbiniecei Sandrai Brokai par laipnu un
ļoti gādīgu attieksmi pret vecajiem
un slimajiem cilvēkiem.
Paldies ārstei Rutai Jankovskai
un kardioloģei Ābelei par sevišķi
veiksmīgu ārstēšanu.
Vienmēr pretimnākoša un pieklājīga pret visiem ir Pensionāru
biedrības dežūradministratore
Dzirda Jansone.
Paldies pensionāru kora «Dzie-

dātprieks» dalībniecēm Mārītei
Haritonovai, Mārai Bergmanei un
Aīdai.
Savu darbu ļoti labi veic biodeju
vadītāja Margarita Kaltigina – viņas
smaids ir tik iedvesmojošs!
Visas laipnās mūsu pilsētas kundzes nemaz nav iespējams uzskaitīt.
Jaukus svētkus visām pilsētas
sievietēm!»

«Izsaku vissirsnīgāko pateicību Jelgavas pilsētas ātrās medicīniskās palīdzības brigādei par sniegto pirmo neatliekamo medicīnisko
palīdzību un nogādāšanu Jelgavas pilsētas slimnīcā. Konstatētā
diagnoze: kuņģa čūlas paasinājums. Pēc saņemtās terapijas, pateicoties ārstējošai ārstei Natālijai Voroņinai, mans veselības stāvoklis
uzlabojās.
Liels paldies visam Iekšķīgo slimību nodaļas personālam par
izpratni, uzmundrinošiem vārdiem un labu aprūpi. Pēc ārstējošā
ārsta norādījumiem turpinu atveseļoties mājās.
Vēlreiz saku lielu paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas palīdzēja
un sniedza atbalstu grūtā brīdī. Vēlu laimi personīgajā dzīvē un
panākumus darbā!»

Helēna Sičevska

Veronika Suharevska

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs sekojat līdzi
notikumiem Ukrainā?
Ināra, pensionāre:
– Protams! Ir
ļoti nepatīkami ziņās par
to dzirdēt,
jo tas notiek
tepat netālu. Kāpēc nevar ļaut
ukraiņiem mierīgi dzīvot, pašiem
izvēlēties, kā viņi grib dzīvot?!
Cītīgi sekojam līdzi jaunākajiem
notikumiem. Manuprāt, informācija par Ukrainā notiekošo
Latvijas medijos ir pietiekami
izsmeļoša, ja vien pats grib zināt
par to.
Antra, pārdevēja konsultante:
– Jā, un mani
tas satrauc.
Lai iegūtu
jaunāko informāciju, lasu ziņas interneta
portālos. Pati gan tajā dienā strādāju un nevarēju piedalīties, taču
atzinīgi vērtēju latviešu atbalsta
akciju pie vēstniecības Rīgā. Mēs
tiešām nevaram būt vienaldzīgi,
jo ukraiņi grib tieši to, ko mēs jau
esam panākuši – iestāties Eiropas
Savienībā. Briesmīgi, ka lielvalsts
Krievija var atļauties citā valstī
diktēt savus noteikumus.
Miks, students:
– Nelielas bažas ir par to,
ka varētu sākties karš, taču
es ļoti ceru,
ka nekas tāds nenotiks. Jāatzīst
godīgi – cītīgi nesekoju visam
Ukrainā notiekošajam, bet tāpat
ziņu virsrakstus internetā palasu.
Zinu, ka daudz tiek runāts par to,
kāpēc Latvija neiesaistās, nepalīdz, taču es uzskatu, ka labāk
mums nelīst, kur nevajag.
Daiga, apkopēja:
– Domāju, ka
tīri cilvēciski
šie notikumi
Ukrainā satrauc jebkuru
no mums. Varmācība nepatīk
nevienam. Tik daudz cilvēku jau
ir zaudējuši dzīvību! Pati gan nesekoju līdzi visam notiekošajam,
to dara mans znots – viņš skatās,
lasa un vēlāk arī pārējo ģimeni
informē par aktualitātēm. Es ļoti
ceru, ka viss beigsies labi.
Artis, meža
mašīnu operators:
– Ja godīgi,
es nezinu, kā
tur tas viss
sācies un kā
risinās tālāk, – īpaši notiekošajam Ukrainā nesekoju līdzi.
Iespējams tāpēc, ka tas nenotiek
pie mums. Pieļauju, ka mani tas
vairāk satrauktu, ja Latvija arī
būtu iesaistīta. Es vien ceru, ka
viss atrisināsies mierīgā ceļā un
Ukrainā nebūs kara.
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Pašvaldības dzīvokļu rinda
neatspoguļo reālo situāciju
No 1.lpp.

«Protams, pašvaldība nevar apmierināt katras personas individuālās vēlmes, taču tiem, kuriem
dzīvojamā telpa ir patiesi nepieciešama, tā tiek nodrošināta,» tā
viņa, atklājot, ka, piemēram, uz šo
brīdi Stacijas ielā 13 vien brīvi ir 20
dzīvokļi.
Īpašumu konversijas pārvaldes
vadītājas vietnieks Edijs Mercs
skaidro, ka dzīvokļa rindā reģistrētas 17 personas, kuras vēlas īrēto
pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošo dzīvojamo telpu apmainīt
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
atbilstoši saistošajiem noteikumiem – ar mazāku platību vai ar
daļējām ērtībām. «Galvenokārt
šie cilvēki par dzīvokļa maiņu
izšķiras, izvērtējot savas iespējas
samaksāt par nodrošinātajiem pakalpojumiem, un viņiem ir iespēja
pretendēt uz dzīvokli ar zemāku
labiekārtojuma līmeni, ja vien nav
uzkrāts parāds par veco dzīvesvietu. Taču līdz šim teju visas personas, kas reģistrētas šajā dzīvokļa
apmaiņas reģistrā, no piedāvātajiem variantiem pat vairākkārt atteikušās, līdz ar to formāli rinda uz
pašvaldības dzīvokļiem saglabājas,
bet realitātē cita dzīvojamā telpa
personai acīmredzot nemaz nav
tik nepieciešama,» vērtē E.Mercs,
atklājot, ka viena persona, kas no
iepriekšējās dzīvesvietas izlikta ar
tiesas spriedumu par uzkrātajiem
parādiem, pat piecas reizes atteikusies no pašvaldības piedāvātā
mājokļa.
Līdzīga situācija ir reģistrā, kurā
tiek reģistrēti bāreņi, kam pienākas
pašvaldības atbalsts dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā. Saskaņā
ar aktuālajiem datiem rindā uz
pašvaldības dzīvokli gaida 38 bāreņi,
taču arī šajā gadījumā bieži vien no
piedāvātā varianta persona atsakās
vai personīgu iemeslu dēļ uz laiku
lūdz atlikt dzīvokļa piešķiršanu.
R.Vectirāne piebilst, ka pašlaik at-

bilstoši saistošajiem noteikumiem,
ja persona atteikusies no trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo
telpu īres piedāvājumiem, tā palīdzības reģistrā tiek pārreģistrēta
ar pēdējo kārtas numuru. «Tādējādi
veidojas apburtais loks – no pašvaldības piedāvājuma cilvēks praktiski
atsakās, bet formāli joprojām skaitās dzīvokļa rindā,» norāda domes
priekšsēdētāja vietniece.
Viņa jelgavniekus, kuriem nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, aicina atbildīgāk izturēties
pret nodrošināto atbalstu un, vēl
pirms pieprasīt pašvaldībai dzīvokli, izvērtēt savu maksātspēju
un atbilstoši tai izvēlēties mājokli.
«Pašvaldība nodrošina palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā, taču
par komunālajiem pakalpojumiem
jau jāmaksā pašvaldības dzīvokļa īrniekam pašam. Maksāšanas
disciplīnas trūkums ir viens no
biežākajiem iemesliem, kura dēļ sadarbībā ar nama pārvaldnieku tiek
uzsākta tiesvedība par izlikšanu no
īrētā dzīvokļa,» tā viņa. Tāpat jelgavnieki, kuriem dzīvoklis piešķirts
kā pašvaldības palīdzība, aicināti
nekavējoties informēt pašvaldību,
ja mainījušies dzīves apstākļi un
līdz šim nodrošinātais mājoklis kaut
kādu iemeslu dēļ vairs nav nepieciešams. «Ja pašvaldības dzīvoklis
vairs nav vajadzīgs, nevajag gaidīt,
kad uzkrāsies parāds, jo rezultātā
var nākties segt gan parādu, gan
tiesas izdevumus. Pareizākais solis
šādā gadījumā ir pārtraukt līgumu
ar pašvaldību par dzīvokļa īri,» tā
R.Vectirāne.
Jāpiebilst, ka personu grupas,
kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā
tā tiek sniegta, reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi «Jelgavas
pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtība».

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Signāli par jaunu
«vīraku bodīti»

Izskanējušas runas, ka Kārklu ielā 4 plānots atvērt tā saukto
«vīraku bodīti». Kamēr tā nav sākusi darboties, likumsargiem
nav ieroču, lai pret to cīnītos, bet iedzīvotāji negaida – pamanot
rosību ēkas palīgtelpā, tai jau izsists stikls. Tur sastaptais jaunietis ir izvairīgs un teic, ka viņam kāds palūdzis savākt stiklus un
Foto: Ivars Veiliņš
nekāda sakara ar šo vietu viņam neesot.
 Ilze Knusle-Jankevica

Kārklu ielas 4. nama iedzīvotāji ir satraukušies,
ka viņu mājā grasoties
atvērt «legālo narkotiku»
tirdzniecības vietu.
Lai gan pagaidām šis bizness vēl
nav uzsākts, nelielajā dežurantam
paredzētajā būcenītī, kur pirms tam
atradās sētnieka darbarīki, manīta
rosība un durvju skaidu plātnē
izzāģēts neliels lodziņš, kas veras uz
iekšu. Tuvējās apkaimes iedzīvotāji
jau pauduši savu neapmierinātību,
izsitot telpai loga stiklu.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
pie telpas, kurā, iespējams, plānots
atvērt «legālo narkotiku» tirdzniecības vietu, pamanīja jaunu puisi,

kurš paskaidroja, ka ir ieradies,
lai savāktu izsistos stiklus. Viņam
to esot palūgušas «ne pārāk labi
pazīstamas personas», kuru ierašanos viņš gaidīja. Redzot, ka arī
laikraksta komanda neatkāpjas
ne soli, jaunietis sāka nervozēt un
staigāt apkārt ēkai. Pēc brīža viņš
piesteidzās kādam citam jaunam
vīrietim, abi paātrināja gaitu un,
nogriezušies ap stūri, iekāpa automašīnā un aizbrauca. Līdz ar to
žurnālistiem ar telpu nomniekiem
parunāt neizdevās.
Gan Valsts policija, gan Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija apstiprina, ka signāli par iespējamo
«bodīti» Kārklu ielā 4 ir saņemti,
un likumsargi ir gatavi rīkoties, lai
nepieļautu šī biznesa uzsākšanu
Tērvetes–Rūpniecības ielas dzīvo-

jamajā masīvā. Policijas rīcībā nav
arī informācijas, vai šie ir tie paši
darboņi SIA «Rudiks», kas novembrī atvēra vīraku tirdzniecības
vietu pilsētas centrā Raiņa ielā 17
– policijai pastiprinot dežūras pie
objekta un personas aizdomās par
narkotisko vai citu apreibinošo
vielu lietošanu intensīvi vedot uz
pārbaudēm, lai pozitīva iznākuma
gadījumā noformētu pārkāpuma
protokolu un piemērotu sodu, tās
darbību četru mēnešu laikā izdevies
praktiski apstādināt. Logā ir ievietota zīmīte, ka telpas izīrē.
Valsts policijai, sadarbojoties ar
Pašvaldības policiju, pērn Jelgavā
izdevies aizklapēt sešas tā sauktās
«vīraku bodītes». Narkotiku izplatības apkarošana ir viena no policijas
darba prioritātēm arī šogad.
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Īsi
 Jelgavas krāšņāko un nozīmīgāko
vietu atainošanai izveidota Jelgavas
virtuālā tūre, kas aplūkojama pašvaldības mājas lapā Jelgava.lv/viesiem.
Tā sniedz iespēju interaktīvā veidā neklātienē iepazīt mūsu pilsētu, vērojot 360
grādu panorāmas attēlus ar skaistākajām
vietām, informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē. Katru attēlu papildina neliels apraksts un informācija par
izvēlēto apskates vietu. Virtuālajā tūrē
interesentiem tiek dota iespēja arī iepazīties ar vietējo uzņēmēju piedāvājumiem,
kafejnīcām, viesnīcām un populārākajām
aktīvās atpūtas vietām.
 Valdību veidojošo partiju koalīcijas pārstāvji šonedēļ vienojās līdz
2015. gada 1. janvārim atlikt elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām
atvēršanu, informē ziņu aģentūra LETA.
AS «Latvenergo» pārstāvis Andris Siksnis norāda: ja tiks pieņemtas izmaiņas
likumdošanā par elektroenerģijas tirgus
atcelšanu līdz 2015. gada 1. janvārim,
tad visi līdz šim nosūtītie piedāvājumi un
arī noslēgtie līgumi tiks anulēti. Saistībā
ar elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām liberalizācijas termiņa pārcelšanu
Ekonomikas ministrija gatavos grozījumus likumā, lai «Latvenergo» nevērstos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā ar lūgumu palielināt elektroenerģijas tarifus. A.Siksnis skaidro, ka
«Latvenergo» rīkosies atbilstoši sagaidāmajiem grozījumiem Elektroenerģijas
tirgus likumā.
 Jelgavā reģistrēti šogad pirmie
kūlas ugunsgrēki – 2. martā Cepļu
ielā dega sausā zāle 100 kvadrātmetru
platībā, bet 4. martā Būriņu ceļā – 200
kvadrātmetru platībā, informē VUGD.
Ugunsgrēka vietā Cepļu ielā bija ieradusies arī Jelgavas Pašvaldības policija. Sieviete, kura bija izsaukusi policiju, norādīja,
ka pērno zāli aizdedzinājis kāds jaunietis,
kas aizbēdzis. Apsekojot tuvējo apkārtni,
jaunietis netika atrasts. Pagājušajā gadā
kūlas dedzināšanas «sezona» Jelgavā
sākās 22. martā ar diviem ugunsgrēkiem
stundas laikā Būriņu ceļā. Jāpiebilst, ka
kopumā pērn pilsētā dzēsts 61 kūlas
ugunsgrēks. VUGD atgādina, ka kūlas
dedzināšana ir administratīvi sodāma
un par to fiziskajām personām var uzlikt
naudas sodu no 280 līdz 700 eiro.

Ritma Gaidamoviča

Itālijā novērtē mūsu topošos pavārus Var pagarināt sakņudārzu nomas līgumus
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1.lpp.

«Manuprāt, šis mums kā
profesionālajai skolai, kura nav
specializējusies tikai uz viesmīlību un pavārmākslu, ir milzīgs
panākums. Jāapzinās, ka šis ir
tieši viesmīlības jomas skolu
meistarības konkurss,» spriež
L.Ziemele.
Pirmajā konkursa dienā jaunieši klāja tradicionālo galdu,
prezentējot Latvijas produktus.
Mūsu produkcija raisījusi gan
žūrijas, gan arī citu dalībnieku
interesi. Jo īpaši cieņā bijusi rupjmaize un Rīgas Gaļas
kombināta produkcija, kas tiek
ražota Jelgavā. «Lai gan itāļi ļoti
lepojas ar saviem sieriem, atzinīgi vārdi par garšu tika veltīti arī
mūsu «Latvijas piena» izstrādājumiem,» tā pasniedzēja.
Otrajā dienā topošajām pavārēm bija jāgatavo četri ēdieni
– divas uzkodas, pamatēdiens
un saldais –, ko žūrijai prezentēja topošie viesmīļi. L.Ziemele
piebilst, ka šajā dienā augstāko
punktu skaitu saņēmuši tieši
par darbu virtuvē. «Žūrija uzslavēja mūsu meiteņu virtuves
darbu – tīrību un kārtību, kā
arī gatavošanas prasmes. Īpaši
tika atzīmēts tas, cik mēs esam
taupīgi – maksimāli izmantojam
produktus,» stāsta pasniedzēja,
uzsverot, ka pie šādas kārtības
viņi pieraduši skolā. Tieši tāpēc
liels bijis pārsteigums, ka organizatori darbam sagādājuši
krietni vairāk pārtikas nekā
skola bija pasūtījusi.
Jelgavnieki žūrijai pirmajā
uzkodā pasniedza Bagos sieru

Interesenti var noslēgt
līgumu ar pašvaldību par
iespēju saņemt nomā
sakņudārzu. Līgums par
mazdārziņa nomu tiek
slēgts uz sešiem mēnešiem – laika periodam
no 1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka šobrīd jau saņemti 55
iesniegumi ar lūgumu pagarināt
sakņudārza nomas līgumu, bet
tikt pie mazdārziņa iespējams arī
citiem interesentiem. Lai pagarinātu nomas līgumu vai pieteiktos

Foto: no Amatu
vidusskolas arhīva
Kā atzīst Jelgavas Amatu vidusskola, vērtīgākā šoreiz, piedaloties starptautiskajā viesmīlības jomas skolu audzēkņu meistarības
konkursā «Lielā zelta trofeja» Itālijā, ir pieredze gan audzēkņiem,
gan arī pedagogiem, jo tik augsta līmeņa starptautiskā konkursā skola piedalījās pirmo reizi.
ar apelsīna šķēlītēm, melno
balzamu un tepat Jelgavā ražotajiem ekoloģiskajiem saldumiem – upeņu kubiem, un
žūrija teicami novērtējusi ēdiena smaržu. Otrajā jeb karstajā
uzkodā pasniegts siera groziņš
ar pastu un sēņu mērci, kurai
pievienotas arī kaltētas trifeles.
Pamatēdienā – ar apelsīniem un
garšaugu sviestu pildīta cūkas
fileja, piedevās – kartupeļu
biezenis ar vaniļas sēkliņām,
burkāniem un brokoļiem, ko
papildina apelsīnu miziņu mērce. Saldajā ēdienā – «Planētu
triloģija», kurā apvienota vafele

ar cukura diegiem un šokolādi.
«Tieši mūsu saldais ēdiens tika
novērtēts visaugstāk gan izskata, gan garšas izsmalcinātības
dēļ. Saldais tika atzīts par ļoti
sarežģītu,» stāsta L.Ziemele.
Šajā nedēļā jaunieši vienu dienu piedalījās arī meistarklasē, kur
iepazina Itālijas attiecīgā reģiona
raksturīgākos produktus – sieru,
olīveļļu, vīnu –, un vēlāk gūtās
zināšanas izmantoja viktorīnā.
L.Ziemele uzsver, ka vērtīgākā šoreiz ir pieredze gan audzēkņiem, gan arī viņai, jo tik augsta
līmeņa starptautiskā konkursā
skola piedalījās pirmo reizi.

sakņudārza nomai, iedzīvotājam
jāuzraksta iesniegums pašvaldībai.
To var izdarīt, vēršoties pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, tālrunis 63005522).
Pēc tam dārziņa pieprasītājs kopā
ar Īpašumu konversijas pārvaldes
speciālistu vienojas par iznomājamo platību.
Līgums par sakņudārza nomu
tiek slēgts uz sešiem mēnešiem
– laika periodam no 1. aprīļa līdz
30. septembrim. Tā ir aktīvā mazdārziņu izmantošanas sezona,
tādējādi nomniekam samazinās
nomas maksas apmērs. Nākamajā
gadā, ja iedzīvotājs vēlēsies turpināt
apstrādāt iekopto mazdārziņu,
līgumu varēs pārslēgt.
Nomas maksa 2014. gadā ir 1,5

procentu apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemesgabala
kadastrālās vērtības. 600 kvadrātmetrus liela sakņudārza nomas
maksa uz sešiem mēnešiem ir 2,34
eiro (ar PVN).
Jāpiebilst, ka mazdārziņa nomnieka pienākums ir uzturēt kārtībā
nodoto zemesgabalu un izmantot
atbilstoši mērķim – sakņudārza
iekopšanai. Ja dārzs netiek kopts un
uzturēts kārtībā, nākamajā sezonā
nomas līgums netiks pagarināts un
dārzs tiks ierādīts citai personai.
Nomniekam nav atļauts nomas
tiesības pārdot.
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2013.
gadā ar iedzīvotājiem bija noslēgusi
239 sakņudārzu nomas līgumus par
kopējo platību 21 hektārs.

Iznomās kafejnīcas pludmalē un Pasta salā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi nomas tiesību
izsoli divām kafejnīcām
– Pasta salā 1, pie gājēju
tilta «Mītava», un Krasta
ielā 9, Lielupes labā krasta pludmalē.
Objekts Pasta salā 1 tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un
rekreācijas pakalpojumu sniegšanai, kā arī pirmo un otro stāvu ir
iespējams iznomāt atsevišķi. Nomas
līgums tiks slēgts uz 12 gadiem.
Objekta nosacītā nomas maksa noteikta 2,29 eiro bez PVN par vienu
kvadrātmetru mēnesī. Interesentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 18.
marta pulksten 14 Jelgavas pilsētas

pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, 131. kabinets).
Kontaktpersona – izsoles komisijas
sekretāre Māra Čaniža (tālrunis
63005508, fakss 63029059, e-pasts
mara.caniza@dome.jelgava.lv).
Otra izsole ir par tiesībām ierīkot un apsaimniekot pagaidu
(vasaras sezonas) tirdzniecības
vietu pludmalē. Tā nav paredzēta
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (teritorija nav
aprīkota ar ūdens un kanalizācijas
pieslēgumu). Nomas līgums tiks
slēgts uz laiku līdz 2015. gada 1.
novembrim. Interesentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 25. marta
pulksten 10 Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, 131. kabinets). Kontaktpersona – Īpašumu

konversijas pārvaldes Ekonomikas
sektora ekonomiste Ināra Pudele
(tālrunis 63005573, e-pasts inara.
pudele@dome.jelgava.lv).
Ar abu konkursu nolikumiem var
iepazīties mājas lapas www.jelgava.
lv sadaļā «Pašvaldība», apakšsadaļā
«Izsoles, konkursi, paziņojumi».

SIA «Cita autoskola»
piedāvā
B kategorijas apmācības
krievu valodā
un B, C, E kategorijas un
95. koda – latviešu valodā.
Interesentus lūdzam zvanīt pa
tālruni 29618151 (Diāna).
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2014. GADA 23. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ 2014. GADĀ»
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās
daļas 15. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami
šādos apmēros:
Nodokļu maksātāju kategorijas
Nodokļa
atvieglojums (%)
2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav
I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto minimālo darba algu
70% apmērā
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras
likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
50% apmērā
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai
ģimenes statusam par likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās
daļas 2. punktā un 1.² daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana,
kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un zemi
90% apmērā
2.4. personai likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās daļas
2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana,
un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1. janvārī personai šajā objektā ir deklarētā
dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni). Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem 50% apmērā
2.5. politiski represētai personai par zemi, kā arī par likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.² daļā minētajiem nekustamā īpašuma
objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru
lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām),
ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kas ir šīs personas
īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus
50% apmērā
2.6. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas
pilsētā ne agrāk kā 2012. gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)
90% apmērā
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras
objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo
uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas
darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi
25% apmērā
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu 90% apmērā
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku
uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2014. gada 1. janvārim, kurā
vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/vai ēkas
platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana
25% apmērā
2.10. biedrībām un nodibinājumiem, kuras nav nodokļu maksātāji likuma
«Par pievienotās vērtības nodokli» izpratnē, kuras apsaimnieko pašvaldības
nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m
90% apmērā

saistošie noteikumi
3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2. apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem
nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas
gadam pārsniedz 35 euro;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts
zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav
deklarējušas citas personas, izņemot 2.2. apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām
ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem
gadiem.
4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar
šādiem nosacījumiem:
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā,
kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem
gadiem.
5. Personām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā
iesnieguma pamata (izņemot 8. un 10. punktā minētās personas) par visu taksācijas gadu, izņemot
gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā
gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.
6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
6.1. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.6. un 2.9. apakšpunktu);
6.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu);
6.3. VID izziņu par ražošanas uzņēmumā, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu
(attiecas uz 2.9. apakšpunktu).
7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
7.1. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu);
7.2. VID izziņu par ražošanas uzņēmumā, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu
(attiecas uz 2.9. apakšpunktu).
8. Personām, kas minētas 2.3. un 2.4. apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
piešķir, pārbaudot pašvaldības rīcībā un valsts nozīmes reģistros esošo informāciju par nodokļa
maksātāju un nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.
9. Ja personai, kas minēta 2.5. apakšpunktā, tiesības uz nodokļa atvieglojumu iestājas taksācijas gada
laikā, tā pašvaldībā iesniedz iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu,
ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai
dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, pievienojot politiski represētās personas
apliecības kopiju.
10. Ja personai, kas minēta 2.5. apakšpunktā, iepriekšējā taksācijas gadā ir piemērots nodokļa
atvieglojums, tad atkārtots iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.
Atvieglojumu piešķir, nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu.
11. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai.
12. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šajos saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļa
maksātāju kategorijām, atvieglojumu piešķir vienam personai labvēlīgākajam nodokļa atvieglojuma
apmēram.
13. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā
«Par nekustamā īpašuma nodokli» minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu
nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 28. aprīļa lēmumu Nr.5/5 «Par
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu», atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām»
noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšanas funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).
14. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.
15. Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanai 2014. gadam var iesniegt ne vēlāk kā
līdz 2014. gada 30. decembrim.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2014. GADA 23. JANVĀRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.14-2 «ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ 2014. GADĀ»
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Saistošie noteikumi mazina sociāli neaizsargāto
nodokļa maksātāju grupu iemaksas pašvaldības budžetā,
tā uzlabojot šo personu dzīves kvalitātes rādītājus, savukārt
uzņēmējiem rada pozitīvas attieksmes un uzņēmējdarbības
atbalsta nostiprināšanos;
1.2. Līdz šim pašvaldībā atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem noteica Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošie noteikumi
Nr.13-2 «Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2013. gadā». Tā
kā minētie saistošie noteikumi paredzēja tiesisko regulējumu
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšanai
2013. gadam, tad šobrīd tiek noteikts tiesiskais regulējums
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas
noteikšanai 2014. gadam.
2.1. Saistošo noteikumu izdošana paredzēta saskaņā ar
likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu;
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt
atsevišķas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijas, kurām piemēro nodokļa atvieglojumus;

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
2.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
3. Informācija par plānoto projekta 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzama
ietekmi uz pašvaldības budžetu
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās;
3.2. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci, vai veidot jaunas štatu vietas.
4. Informācija par plānoto projekta Galvenās mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
noteikumu tiesiskais regulējums, ir nestrādājoši pensionāri,
cilvēki ar invaliditāti, pašvaldības teritorijā trūcīgas
personas, daudzbērnu ģimenes un uzņēmēji, kuri uzsākuši
darbību vai darbojas Jelgavas teritorijā un nodrošina
darba vietas.
5. Informācija par
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var
administratīvajām procedūrām
vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti,
ar privātpersonām
pašvaldības darbinieki ir regulāri komunicējuši ar nodokļa
maksātājiem un izskatījuši to izteiktos priekšlikumus.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/12

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-53
«MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» 11. punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.266 «Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai» 13. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai un suņu reģistrācijai, kā arī klaiņojošo
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību, Jelgavas pilsētā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. mājas dzīvnieks – mājas (istabas) suns vai kaķis;
2.2. mājas dzīvnieka īpašnieks – persona, kurai pieder mājas dzīvnieks;
2.3. mājas dzīvnieka turētājs – persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks;
2.4. suņa reģistrācijas žetons – žetons ar numuru par suņa reģistrēšanu, ko izsniedz tā īpašniekam vai turētājam;
2.5. zaļā zona – jebkura ar zālienu apaugusi publiski pieejama teritorija.
II Suņu reģistrācijas kārtība un nodevas nomaksa
3. Līdz 2016. gada 1. jūlijam suņa īpašniekam vai turētājam savs suns, ja tam nav implantēta mikroshēma, jāreģistrē Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» vai pie personas, ar kuru tā ir noslēgusi attiecīgu līgumu.
4. Par suņa turēšanu Jelgavas pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības nodevām.
III Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība
5. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai sunim pie kakla siksnas ir piestiprināts suņa reģistrācijas žetons un kaķim aplikta
kakla siksna ar vai bez norādes par dzīvnieka īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, mājas dzīvniekam atrodoties ārpus tā īpašnieka vai
turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas.
6. Bezsaimnieka sterilizētus kaķus atļauts izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajā vai nomātajā
zemes gabalā saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, norādot personu, kas atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz
bezsaimnieka sterilizēto kaķu turēšanu un labturību. Dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarota persona nodrošina bezsaimnieka kaķa
sterilizāciju par saviem līdzekļiem.
7. Sunim bez pavadas ir aizliegts atrasties zaļajās zonās.
8. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, konstatējot mājas dzīvnieka pazušanu, jāziņo par to Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās
informācijas centram (turpmāk – POIC) pa tālruni 8787.
IV Klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo mājas dzīvnieku izķeršana
9. Par klaiņojošo, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo vai bojā gājušo bezsaimnieka mājas dzīvnieku jāziņo POIC pa tālruni 8787.
10. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var izņemt dzīvnieku no patversmes 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas, uzrādot dzīvnieka
pasi vai vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.
V Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un to izpildes kontrole
11. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija».
12. Par noteikumu 3., 5. un 7. punktā noteikto prasību neievērošanu mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu līdz 100 euro.
13. Par noteikumu 6. punktā noteikto prasību neievērošanu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā norādītajai atbildīgajai personai izsaka
brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 100 euro.
VI Noslēguma jautājumi
14. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
15. Noteikumu spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Jelgavas domes 2006. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.127 «Noteikumi par
mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2006. gada 29. jūnija lēmumu Nr.10/13).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU
NR.13-53 «MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.127 «Noteikumi par mājdzīvnieku
uzturēšanu Jelgavā» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2006. gada 29.
jūnija lēmumu Nr.10/13) pēc satura neatbilst attiecīgo jomu regulējošiem
normatīvajiem aktiem, jo ir būtiski mainījies tiesiskais regulējums par
mājdzīvnieku turēšanu.
Izdarīti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, uz kā pamata izdoti
jauni un veikti grozījumi spēkā esošajos attiecināmajos tiesību aktos.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.
panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.
panta trešo daļu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu
Nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» 11. punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.266 «Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai» 13. punktu.
3. Normatīvā akta projekta būtība
Saistošie noteikumi nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijai un turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jelgavas pilsētā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta apropriētā budžeta ietvaros.
5. Normatīvā akta ietekme
Saistošie noteikumi attiecināmi uz jebkuru personu, kura vēlas turēt mājas
uz sabiedrību
(istabas) dzīvnieku vai ar to uzturēties Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
6. Informācija par
Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jelgavas pilsētas
administratīvajām procedūrām
pašvaldībā vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija».
7. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu sagatavošanas laikā ir ievērtēti Pārtikas un
ar sabiedrības pārstāvjiem
veterināra dienesta, veterinārārsta un Mazo dzīvnieku izolatora
patversmes speciālistes priekšlikumi.
8. Sabiedrības informēšana
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā
par normatīvo aktu
«Latvijas Vēstnesis», Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas mājas lapā, portālā www.likumi.lv, vietējā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Jelgavas Zinātniskā bibliotēka» direktora amata vietu (1 vakance).

www.junda.lv, 63022298, 26448086

Galvenie pienākumi:
1. bibliotēkas efektīva pārvaldība atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. reģiona galvenās bibliotēkas funkciju izpildes nodrošināšana, popularizējot bibliotēkas pakalpojumus un veidojot bibliotēkas
tēlu pievilcīgu ikvienam iedzīvotājam;
3. bibliotēkas iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. bibliotēkas interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;
2. vismaz 3 (trīs) gadu kvalificēta bibliotekāra darba pieredze;
3. vismaz 1 (viena) gada darba pieredze bibliotēkas administratīvajā darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta bibliotēkas vai tās
struktūrvienības vadīšana);
4. teicamas valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office», kā arī vienotās bibliotēku datu pārraides tīkla pārzināšana lietotāja līmenī);
6. izpratne par bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas un Jelgavas reģiona iedzīvotāju vajadzībām un
Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. pretendenta kā bibliotēkas direktora darbības koncepcija Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas Zinātniskā bibliotēka»
attīstībai 2 (diviem) gadiem (sniegts apraksts par šādām sadaļām: nepieciešamie pasākumi bibliotēkas pakalpojumu attīstībā
un popularizēšanā Jelgavas pilsētā; bērnu un jauniešu lasīttieksmes veicināšana; bibliotēkas filiāļu attīstības iespējas; reģiona
galvenās bibliotēkas attīstības iespējas), nepārsniedzot trīs A4 lapas;
3. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
4. izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā
aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas Zinātniskā bibliotēka» direktora amata konkursam»
līdz 2014. gada 27. martam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005508; e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

Uzvar velotrenažieru
sacensībās

Noslēgusies TACX «Veloservisa» kausa izcīņa, kurā
par uzvarētāju kļuvis jelgavnieks Kaspars Launerts.
Pagājušajā gadā, kad šādas
sacensības notika pirmo reizi, Kaspars izcīnīja bronzas
godalgu. Sacensību dalībniekiem bija jāaizvada četri
posmi, uz velotrenažiera
pieveicot noteiktu distanci un fiksējot laiku.
Astoņi labākie pēc visiem četriem posmiem
iekļuva finālā un veica vēl divus braucienus,
kuru rezultāti tika summēti. Par uzvarētāju
spraigā cīņā kļuva K.Launerts, kurš tikai
par vienu sekundi apsteidza otrās vietas
ieguvēju Vitāliju Korņilovu.

Gada pirmajās
sacensībās – zelts

Karatists Kalvis Kalniņš aizvadījis šogad
pirmās sacensības – starptautisko turnīru
«Estonia Open». Svara kategorijā līdz 67
kilogramiem Kalvis finālā tikās ar savu kluba biedru no Baltijas Karate kluba Nikolaju
Bodrovu. Finālā ar rezultātu 3:2 pārāks bija
jelgavnieks, kurš kāra kaklā zelta medaļu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Jaunas vieglatlētikas
sacensības

Šogad notiks jaunas vieglatlētikas sacensības – Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS)
kausa izcīņa. Pirmais sacensību posms jau
aizvadīts – tas notika 28. februārī Kuldīgā,
vieglatlētikas manēžā. 1000 metru skrējienā vīriešiem piedalījās arī divi Jelgavas BJSS
sportisti – Markus Anzenavs (dzimis 1992.
gadā) un Gatis Kupčs (dzimis 1997. gadā).
Gatis izstājās, bet Markus 15 sportistu konkurencē finišēja sestais ar rezultātu 2:46,21
minūte. Sportisti sacentīsies šādās disciplīnās: 200 m, 400 m/b, 800 m, 5000 m
(zēni un vīrieši), tāllēkšana, šķēpa mešana,
diska mešana, augstlēkšana, kārtslēkšana
(zēni un vīrieši), trīssoļlēkšana (meitenes un
sievietes). Papildu informācija – mājas lapā
www.lvskauss.lv.

Labākais
spēlētājs

Par Latvijas hokeja Virslīgas čempionāta februāra labāko spēlētāju
atzīts HK «Zemgale/LLU»
aizsargs Reinis Demiters.
Viņš februārī sešās spēlēs sakrāja 16 rezultativitātes punktus (7+9),
viņa komanda, izcīnot piecas uzvaras, regulārajā turnīrā ieguva 2. vietu un izslēgšanas
spēles uzsāks no pusfināla. 22 gadus vecais
R.Demiters ir viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem komandā – viņš 22 spēlēs guvis 13
vārtus un atdevis 17 rezultatīvas piespēles.
Jāatgādina, ka par labāko spēlētāju janvārī
tika atzīts HK «Zemgale/LLU» uzbrucējs Gatis
Gricinskis (astoņās spēlēs – 17 rezultativitātes punkti).
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Meklē darbu
Palīdzēšu vientuļam, vecam pensionāram
sakopt dzīvokli un uztaisīt pusdienas.
Tālrunis 27167172.
Sieviete (55 g.) meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 26720385.
Palīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.
Celtnieks, kamīnu krāšņu podnieks. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Sociālais aprūpētājs. Aprūpēšu un pieskatīšu
vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds. Ir
labas pavāra prasmes. Tālrunis 25941273.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju krāsnis, kamīnus,
plītis, siltummūrus, pirtskrāsnis, skursteņus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

Piedāvā darbu

Sočos suvenīrus hokeja ripas
veidolā nopirkt nevarēja

SIA «Cita autoskola» piedāvā darbu C, CE
un 95. koda pasniedzējam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 29618151 (Diāna).

 Ilze Knusle-Jankevica

Vēlas īrēt

«Visiespaidīgākās no redzētā
ir Latvijas hokeja izlases spēles
pret Šveici un Kanādu. Ļoti patika mūsu izlases spēles kvalitāte – hokejisti bija tik enerģiski,
atdodot sevi pilnīgi visu, ka tas
bija pat acīmredzams. Un tāpēc
arī līdzjutēji no citām valstīm
atbalstīja mūsu komandu,»
piedzīvoto ziemas olimpiskajās
spēlēs Sočos stāsta Zemgales
Olimpiskā centra (ZOC) vadītājs
Armands Ozollapa. Pēc spēlēm gan Latvijas hokejistiem,
gan delegācijai nācies gandrīz
pusstundu aizkavēties hallē, jo
daudzi vēlējušies nofotografēties ar Latvijas izlasi.

Armands Ozollapa un citi Latvijas delegācijas dalībnieki Armands Ozollapa bija liecinieks tam, kā bobslejisti
Soču olimpiskajās spēlēs klātienē vēroja hokeju, kalnu Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste
un Jānis Strenga izcīnīja sudraba medaļu.
Olimpiskās spēles Sočos notika no 7. līdz slēpošanu, bobsleju un biatlonu.
23. februārim, bet A.Ozollapa tajās bija no to bija parūpējusies Latvijas Olimpiskā ko- viesnīcā ar Latvijas hokeja izlasi un tikai lietas, kas norāda uz steigu. «To, ka tiktu
17. februāra līdz noslēguma ceremonijai. miteja, kas A.Ozollapam un vēl vairākiem vienu istabiņu tālāk mitinājās mūsu izlases krāsota zāle vai labierīcībām nebūtu
starpsienu, kā pirms spēlēm izskanēja
Viņš klātienē vēroja gan Latvijas hokeja olimpisko centru vadītājiem apmaksāja kapteinis Sandis Ozoliņš.
masu medijos, neredzēju. Bet pamanīju,
izlases spēles, gan bobsleja četrinieku braucienu uz olimpiskajām spēlēm.
«Savējos varējām saskatīt
ka ciematā palmas ir atsietas – visticamāk,
braucienus, gan kalnu slēpošanu, gan
pa 2 – 3 kilometriem»
pietrūka laika un tās tika vienkārši ieraktas
biatlonu ar kopējo startu, kurā piedalījās Ar zvaigžņu slimību neslimo
ZOC vadītājs Sočos ne tikai vērojis
Lai gan Latvijas olimpiešu dzeltenbrū- zemē – un bruģis ir nelīdzens: pie mums jau
Latvijas sportists Andrejs Rastorgujevs.
Lai gan, piemēram, bobslejā un biatlonā mūsu sportistu startus, bet izmantojis arī nie tērpi pašu mājās tika daudz kritizēti, bruģis salīdzinājumā ir taisns kā galds.»
lielāko sacensību daļu sportistu gaitām izdevību ar vairākiem no viņiem parunāt A.Ozollapa norāda, ka viņam tie ļoti
nācies sekot līdzi ekrānā, jo no skatītāju klātienē. Viņa secinājums: neviens no patikuši un bijuši arī ļoti praktiski – proti, Pārved mājās medaļu
Visspilgtāk A.Ozollapam atmiņā palikusi
vietām visa trase nebija pārredzama, mūsu sportistiem ar zvaigžņu slimību spilgti dzeltenā krāsa ļāvusi savējos saA.Ozollapa stāsta, ka olimpiskajās spēlēs neslimo. «Startu biatlonā miglas dēļ atlika skatīt jau pa gabalu. «Biatlonā ar masu noslēguma ceremonija, kurā viņš piedalījās
valdījusi ļoti patīkama, kaut ar adrenalīnu divas dienas. Trešajā dienā organizatori startu visi 30 cilvēki sāka slēpot, un mūsu kopā ar Latvijas sportistiem un pārējiem
piesātināta, gaisotne un viņš nav jutis arī saprata, ka vairs nav variantu, un pateica, Andreju nevarējām saskatīt. Pēc tam delegācijas pārstāvjiem. «Tas bija ļoti
nekādu pret Ukrainu vērstu naidīgumu, ka sacensības notiks un būs jāšauj kaut sportisti pazuda aiz kalna, un gaidījām, iespaidīgi un skaisti,» kavējoties atmiņās,
neskatoties uz pēdējā laika notikumiem. miglā. Mūsu Andrejs izcīnīja 14. vietu. kad atkal parādīsies TV ekrānos. Tad nosaka A.Ozollapa. Arēnā uz krēsliem bija
«Es neko tādu neredzēju un nedzirdēju. Pēc sacensībām aprunājos ar viņu, un pamanīju dzeltenās bikses jau septītajā novietotas medaļas, kas, reaģējot uz mūTieši otrādi – ēdnīcā, kas bija kopīga vi- biatlonists teica, ka šādi laikapstākļi viņam pozīcijā un nodomāju, ka tikai mazliet ziku, mirgoja dažādās krāsās. Noslēguma
siem sportistiem, pēc Ukrainas sieviešu pat nākuši par labu, jo vadošie lielvalstu pietrūkst līdz olimpiskajam sešiniekam,» ceremonijas dalībnieki katrs varēja paturēt
komandas uzvaras biatlona stafetē daudzi sportisti nav raduši tādos startēt un trenē- atceras A.Ozollapa. Jāatgādina, ka diem- medaļu, kas bija uz viņa krēsla.
Armands apmeklējis arī suvenīru
gāja klāt ukrainietēm, izteica līdzjūtību par ties,» tā A.Ozollapa, atzīstot, ka biatlonists žēl kļūdas šautuvē A.Rastorgujevam ļāva
notiekošo viņu valstī, uzslavēja par pieda- atstājis ļoti labu iespaidu. Tāpat viņam ierindoties tikai 14. vietā. Armands Sočos tirdzniecības vietu un spriež, ka cenas
līšanos olimpiskajās spēlēs un apsveica ar bija iespēja parunāt ar kalnu slēpotāju neesot dzirdējis nevienu negatīvu piezīmi suvenīriem uzpūstas nebija. Piemēram,
Robertu Rodi pēc starta slalomā (Roberts par latviešu tērpiem.
apsudrabota tējkarotīte ar spēļu simbouzvaru,» tā viņš.
liku maksājusi apmēram 200 rubļus, kas
Ēdnīca Sočos bija plaša, un tajā varēja izstājās pēc pirmā brauciena). «Es Roberir ap 4 eiro. Viņu pārsteidza gan kas cits
dabūt ēdienu dažādām gaumēm. «Tur tam prasīju, kāpēc mūsējiem tik pieticīgi «Varējām iet uz jebkuru
– nebija iespējams iegādāties suvenīrus
bija gan itāļu virtuve un picas, gan mak rezultāti. Viņš paskaidroja, ka pirmajiem, pasākumu»
Lai gan akreditācijas karte ļāvusi ap- hokeja ripas formā. «Pārdevēji paskaidroja,
donalda pārtika, ko iecienīja amerikāņi, kas brauca, trasē vēl bija sniedziņš, bet
bet man ir tuva krievu virtuve – borš- tad, kad startēja mūsu sportisti, jau bijis meklēt jebkuru pasākumu Sočos, lielo ka no drošības viedokļa tajos varot paslēpt
čs, gaļiņa, sēnes un pankūkas,» stāsta viens vienīgs ledus, bet, neskatoties uz to, attālumu dēļ tas gan nav bijis iespējams. spridzekļus,» tā A.Ozollapa.
A.Ozollapa stāsta, ka no hokejistu ciemaDrošības pasākumi Sočos bijuši tiešām
A.Ozollapa, piebilstot, ka ēdnīca darbojās sportisti centās un riskēja.»
Jāpiebilst, ka A.Ozollapa dzīvoja vienā tiņa, kur viņš mitinājās, līdz bobsleja trasei stingri. Pa logu viesnīcā, kurā dzīvoja
visu diennakti un ēst varēja, cik grib – par
bija jābrauc stundu ar autobusu un vēl Armands, bija redzama Melnā jūra, bet
Foto: no A.Ozollapas arhīva
pusstundu jāiet kājām. «Tad vēl sacensības piekļūt tai nevarēja – to apjoza žogs un
iet kādas trīs četras stundas, atceļš, un ūdeņos patrulēja kuģi. Arī autobusiem,
ZOC vadītājs
diena jau galā,» viņš ieskicē.
vedot interesentus uz sacensībām, ciematā
Armands OzollaBrīvāka bijusi tikai viena diena, ko ar līmlenti aizlīmēti logi, durvis, bagāžas
pa Sočos dzīvoja
latvieši izmantoja, lai apmeklētu «Latvi- nodalījums – tā teikt, pasažieri tikuši
kopā ar hokejas māju». «Pāris stundu apskatījām, kā iepakoti – un viss ceļš bija jāpavada bez
jistiem kūrortā,
tur izskatās, tad ēdām pusdienas, lai pēc pieturām. Ceļa malās bijuši dīvaini balti
un attālumi līdz
tam dotos uz hokeja spēli. Tieši tad, kad veidojumi, kas, izrādās, bija baltas auduma
citām sacensību
bijām tur, mēģināt sāka Laima Vaikule, teltis, kurās izvietoti drošības posteņi.
vietām bija diezkurai vakarā bija paredzēts koncerts,» tā
Lai gan hokeja ciematā pie Melnās jūras
gan ievērojami
jelgavnieks.
Pašu
koncertu
apmeklēt
gan
tikt
nevarēja, Armands un kompānija pie
– piemēram, lai
neizdevās.
tās tomēr tikuši – tiesa, ārpus olimpiskā
nokļūtu līdz bobciemata teritorijas. «Nodomājām – kā tad
sleja trasei, bija
Bija
manāma
steiga
tā, esam pie Melnās jūras, bet neesam
jābrauc stundu ar
Lai gan olimpiskās spēles bija noorga- ūdenī pat roku ielikuši,» tā viņš. Jāpiebilst,
autobusu un vēl
nizētas ļoti labi un pasākums bija krāšņs ka olimpiskajā ciematā gaisa temperatūra
pusstundu jāiet
un grandiozs, A.Ozollapa pamanījis dažas bijusi 19 – 20 grādi.
kājām.

SIA «Girtekos Logistika» sakarā ar loģistikas
uzņēmuma paplašināšanos Olainē («Šarlotes»,
Grēnes, Olaines pagasts) aicina pievienoties
savai komandai gatavās produkcijas kvalitātes
kontrolierus(-es), preces marķēšanas darbiniekus(-ces). Mēs piedāvājam: atalgojumu vienmēr
laikā, sociālās garantijas, izaugsmes iespējas.
Informācija pa tālruni 67708401, 27755010.

Dārzu ar māju. T.25123171

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Gleznas, apgleznotas vāzes un dekoratīvus
šķīvjus. T.27166669
1ist. dzīvokli. T.29558600

Pārdod
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Ziemas vasarnīcu. T.28119201

Dažādi
Sadzīves tehnikas remonts mājās. T.29587816
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
dibināšana; prasības pieteikumi; līgumi.
Raiņa 14; www.ademide.lv, t.29179847
Dators negrib darboties? Zvani – 25221219!
Akcija! No 27.02. līdz 27.03. – datoru remonts par visdraudzīgākajām cenām.
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts + santehnika,
elektroinstalācija, konsultēju.
T.28861525, Jānis
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Sēru paziņojums
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
Mūžībā aizgājis Andris Dēbelis
(17.08.1951. – 03.03.2014.)
Izvadīšana 7. martā plkst.13
no Baložu kapličas uz Jačūnu kapsētu.
Piederīgie

Aizsaulē aizgājuši
SARRA SPIRTE (1919. g.)
VALENTĪNA ROMAŅENKO (1925. g.)
MĀRCIS STUMBRIS (1942. g.)
ALEKSEJS JEVSEJEVS (1935. g.)
OĻEGS RIĻEVS (1959. g.)
MAIGA KALNIŅA (1938. g.).
Izvadīšana 06.03. plkst.14.30 Baložu kapsētā.
GENĀDIJS FOMINS (1951. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ANDRIS DĒBELIS (1951. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.13 no Baložu kapsētas
Sēru nama uz Jačūnu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1775.sērija.
9.30 «Latvija dzied!»* Latvijas labāko koru sacensības.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzintara puse».*
11.55 «Kinotēka».*
12.25 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Bibī Bloksberga un zilo pūču noslēpums». Ģimenes filma.
15.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1775.sērija.
17.10 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 6». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 56.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 1.sērija
“Ziloņi atceras”.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 6.sērija.
6.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 135.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 135.sērija.
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 23.sērija.
14.15 «Sporta programma».*
16.15 «Kalle nāk 2». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 TV PIRMIZRĀDE. «Amazone ar Brūsu Periju».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.45 «Vulkāns». Vācijas spraiga sižeta filma. 2009.g. 2.sērija.
1.25 «Dikte». Seriāls. 7.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Brokastis “Tifānijā”». ASV romantiska komēdija. 1961.g.
12.05 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 70.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 31.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 129.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 130.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 71.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mehāniķa Gavrilova mīļotā sieviete».
Krievijas melodrāma. 1981.g.
22.55 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 14.sērija.
23.50 «Dzīvīte 2».
0.10 «LNT ziņu “Top 10”».
1.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
2.25 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
3.55 «Degpunktā».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 63.sērija.
5.45 «Terra Nova». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 39. un 40.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 6.sērija.
9.55 «Mitjaja stāstiņi». Ukrainas seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Garšīgi dzīvojam!»
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 8.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 741. un 742.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 742.sērija.
21.00 «“Nekā personīga” piedāvā: Uz naža asmens. Nemieri Ukrainā».
21.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 13.sērija.
22.45 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 10.sērija.
23.45 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.45 «Nekā personīga».
1.40 «Kobra 9». Seriāls. 6.sērija.
2.30 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 8.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 742.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 11. marts
LTV1
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1776.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 56.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 6». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Seišelu salas». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Madagaskara». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.30 «Viss notiek!»*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1776.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 6». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 57.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Nodokļu paradīzes». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

tv programma

Ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Es – savai zemītei».*
12.45 «Vertikāle».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1777.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 6». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 58.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Kinotēka».*
1.55 «Aculiecinieks».*

10.40 «Mana ģimene 6». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Nākotnes parks».* (ar subt.).
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1778.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 41.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 6». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 59.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 JAUNUMS! «Kilograms kultūras. Raidījuma “100 g kultūras”
gada balva».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.15 «Četras istabas».*
0.50 «Nodokļu paradīzes». Dokumentāla filma.
1.40 «Province».* (ar subt.).

10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 6». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 1.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 42.sērija.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.15 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.15 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.15 «Kilograms kultūras. Raidījuma “100 g kultūras” gada balva».*
1.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.05 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 1.sērija.
3.00 «Sastrēgumstunda».*
4.00 «G.Krēmera un “Kremerata Baltica” koncerts Likteņdārza
atbalstam».*

LTV7

LTV7

LTV7

5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 7.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 136.sērija.
7.15 «Sēd uz sliekšņa pasaciņa». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 136.sērija.
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 24.sērija.
14.15 «Sporta programma».*
16.15 «Kalle nāk 2». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 23.sērija.
21.00 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Sporta studija».*
23.45 «Lillehammera 2». Seriāls. 1.sērija.
0.35 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 6. un 7.sērija.
1.35 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.

5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 8.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 137.sērija.
7.15 «Laimes lācis». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 137.sērija.
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 25.sērija.
14.15 «Sporta programma».*
16.15 «Kalle nāk 2». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 24.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
21.00 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 114.sērija.
0.35 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 8.sērija.
1.05 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 25.sērija.
1.35 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.

LNT

LNT

5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 9.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 138.sērija.
7.15 «Sarežģītais zvirbulēns». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 138.sērija.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.05 «Sporta programma».*
16.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.
17.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
17.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
18.35 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm.
19.50 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
20.25 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.55 «Mīlestība ar piegādi». Dokumentāla filma.
22.00 «Piedzīvojums dabā».
22.35 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
23.25 «Autosporta programma nr.1».*
23.55 «Tavs auto».*
0.25 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 9.sērija.
0.55 «Kalle nāk 2». Seriāls. 11.sērija.
1.40 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.

5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 31.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Diena pie ezera». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 14.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 71.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 32.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 131.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 132.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 72.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestība internetā». Romantiska komēdija. 2009.g.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 31.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Mehāniķa Gavrilova mīļotā sieviete». Krievijas melodrāma.
1.55 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 32.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Mīlestība internetā». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 72.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 33.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 133.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 134.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 73.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābšanas misija 112».
21.40 JAUNUMS! «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 1.sērija.
22.40 JAUNUMS! «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.45 «Dzīvīte 2».
0.05 «Zvērinātie». ASV drāma. 2003.g.
2.10 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.

5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 10.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 139.sērija.
7.15 «Zaķīšu pirtiņa». Animācijas filma.
7.25 «Rīga 2014. Portrets. Monika Pormale».*
7.30 «Rīga 2014. Portrets. Andris Vilks».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2».* Seriāls. 11.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 139.sērija.
13.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Aktuālais jautājums».* (krievu val.).
14.15 «Sporta programma».*
16.15 «Kalle nāk 2». Seriāls. 12.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
17.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Lielais cirks 11». 3.daļa.
21.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 2.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
23.20 «Ātruma cilts».*
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.20 «1000 jūdzes Urālu kalnos».* 10.sērija.
0.50 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 26.sērija.
1.20 «Jauniešu koru koncerts».*
3.15 «Sporta programma».*

TV3

TV3

5.00 «Kobra 5». Seriāls. 62.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
9.55 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 13.sērija.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 742. un 743.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 743.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
22.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 5.sērija.
0.30 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
1.25 «Kobra 5». Seriāls. 62.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 743.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

5.00 «Kobra 5». Seriāls. 63.sērija.
5.45 «Terra Nova». Seriāls. 9.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
9.55 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 10.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 743. un 744.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 744.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.35 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
0.35 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
1.30 «Kobra 5». Seriāls. 63.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 10.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 744.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

LTV7

Trešdiena, 12. marts
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1777.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 57.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 6». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 13. marts
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1778.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 58.sērija.
10.00 «Četras istabas».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 33.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Jūras dzelmē». Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
11.50 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 73.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 34.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 135.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 136.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 74.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 3». Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
22.15 «Franču skūpsts». Romantiska komēdija.
0.30 «Dzīvīte 2».
0.55 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 18.sērija.
1.40 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
2.25 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
3.55 «Degpunktā».
4.20 «Šodien novados».
4.30 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 34.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Franču skūpsts». Romantiska komēdija. 1995.g.
12.05 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 74.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 35.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 137.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 138.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 75.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.05 «Pārkāpums». ASV krimināldrāma. 2011.g.
0.00 «Dzīvīte 2».
0.20 «Diena pie ezera». Vācijas melodrāma. 2012.g.
2.00 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
3.30 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Kobra 5». Seriāls. 64.sērija.
5.45 «Terra Nova». Seriāls. 10.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 9.sērija.
9.55 «Ekstrasensi kā detektīvi».
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 744. un 745.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 7. un 8.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 745.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
22.00 «“Bez tabu” piedāvā: Seksčata biznesa aizkulises Latvijā.
Ča-ča-ča(ts)». Latvijas dokumentāla filma. 2014.g.
22.35 «Glābējs». ASV spraiga sižeta drāma. 2006.g.
1.20 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
2.15 «Kobra 9». Seriāls. 9.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11.sērija.
3.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 745.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

TV3

Piektdiena, 14. marts
LTV1

Sestdiena, 15. marts
LTV1

4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 1.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 59.sērija.

5.00 «Kobra 5». Seriāls. 65.sērija.
5.45 «Terra Nova». Seriāls. 11.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 7. un 8.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 10.sērija.
9.55 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 8.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 12.sērija.
15.30 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 14. – 16.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 9. – 11.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
20.50 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija.
23.00 «“Jackass 3.5”». ASV dokumentāla filma. 2011.g.
0.50 «Fiktīvās laulības Īrijā». Īrijas dokumentāla filma. 2011.g.
1.45 «Kobra 9». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 12.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».

Ceturtdiena, 2014. gada 6. marts
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 «Caurās kurpes». Vācijas ģimenes filma. 2011.g.
13.10 «“Teātris.zip” iesaka... G.Priede. Centrifūga».*
Jaunatnes teātra izrāde.
15.15 «Es un skola».
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Liels, lielāks, lielākais». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Brīvības gatve. 4 stāsts.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Kinotēka. Kinoklubs».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Mākslinieks». Mēmā filma. 2011.g.
23.30 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.10 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».* Nacionālā atlase. Fināls.
4.05 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
4.20 «LTV portretu izlase».* Dzejniece Andra Manfelde.
4.50 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Lietainā diena». Animācijas filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls».
12.45 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
13.10 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.
14.30 «Mīlestība ar piegādi». Dokumentāla filma.
15.40 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Rekordu tiesnesis». Romantiska filma.
18.40 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
19.15 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
19.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.00 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.45 «Tilts». Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.50 «SOKO Vismāra». Seriāls. 2.sērija.
0.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 2.sērija.
1.30 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.

1.40 «Imanta – Babīte pietur...»*
2.10 «Sporta programma».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 10.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Glābšanas misija 112».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Zem plīvura». TV šovs.
11.30 «Dzīves krustcelēs 3».
Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
12.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
12.45 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
13.45 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 2010.g. 18.sērija.
14.40 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 25.sērija.
15.40 «Svētās liekules». ASV seriāls. 3.sērija.
16.40 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Četras sezonas. Vasara». Melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls.
7.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 «Jūras dzelmē». Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Dauntonas abatija».
Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 66.sērija.
5.45 «Terra Nova». Seriāls. 12.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 14.sērija.
15.00 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
17.00 «Spēlē kā Maikls 2». ASV un Kanādas ģimenes filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Devītais». ASV animācijas filma.
21.10 «Spožais rīts». ASV romantiska komēdija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Kupidons».
ASV romantiska komēdija.
1.05 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
3.20 «Kobra 5». Seriāls. 66.sērija.
4.05 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu pavasara semestra grupās:
PIEAUGUŠAJIEM:
• Vācu valoda iesācējiem:
S. no plkst.10.30 līdz 12.30, 35 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem:
C. no plkst.18.30 līdz 20.30, 35 EUR/mēn.;
• Angļu valoda iesācējiem:
P./T. no plkst.19.30 līdz 21, 56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.18 līdz 19.30, 56 EUR/mēn.

BĒRNIEM:
• Krievu valoda iesācējiem (5./6. kl.):
T. no plkst.15 līdz 17, 28 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 3. klašu skolēniem:
Pk. no plkst.15 līdz 17, 28 EUR/mēn.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija – pa tālruni 28816925; e- pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
Svētdiena, 16. marts
LTV1

LNT

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.25 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». 6.sērija.
11.00 JAUNUMS! «Montija Dona franču dārzi». Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
17.30 «Dzintara puse».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». “Aiz mums ir tikai Krievija”.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Daļa no tevis». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls. 2.sērija “Lielais četrinieks”.
23.20 «Liels, lielāks, lielākais». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.15 «“Vīnes filharmoniķu” koncerts Pekinā, 2013».
1.45 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Deju lieluzvedums “Tēvu laipas”».*
4.20 «Mākslinieks». Mēmā filma. 2011.g.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Bruņrupuči». Animācijas filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
12.55 «Zebra».* (ar subt.).
13.10 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
14.25 «Rekordu tiesnesis». Romantiska filma.
16.05 «Sapņu viesnīca. Āfrika». Melodrāma. (ar subt.).
17.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». “Neptunas” – “VEF Rīga”.
20.05 «Avārija». Spraiga sižeta filma.
21.50 «Lillehammera 2». Seriāls. 2.sērija.
22.45 «Dikte». Seriāls. 8.sērija.
23.40 «Lielais cirks 11». 3.daļa.
0.40 «Autosporta programma nr.1».*
1.10 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 2.sērija.
2.05 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls».
2.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 2.sērija.
3.25 «Džezs Rīgai – 800».*
4.10 «Sporta programma».*

5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 19.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 11.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 7.sērija.
12.10 «Herijas likums». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Ātrās palīdzības meitene». ASV komēdija. 2005.g.
14.55 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
15.50 «Dzintara dziesmas 2».
16.50 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīvības koks». ASV drāma. 2011.g.
0.55 «Ātrās palīdzības meitene». ASV komēdija. 2005.g.
2.25 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
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Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam
krievu valodā!

TV3

www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

SIA «Kulk» Ceļu būves nozare
piedāvā darbu
ceļa strādniekiem(-cēm)
uz sezonas laiku.
Pieteikties – SIA «Kulk» Jelgavā, Dobeles šosejā 34,
1. stāvā, Ceļu būves nozarē, vai 2. stāvā,
Personāldaļā, aizpildot pieteikuma anketu.

5.00 «Kobra 5». Seriāls. 67.sērija.
5.45 «Terra Nova». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
8.15 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.40 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 15.sērija.
14.40 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
15.10 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.
16.50 «Spožais rīts». ASV komēdija. 2010.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Dūru cīņas». ASV spraiga sižeta drāma.
0.45 «Spēlē kā Maikls 2». ASV un Kanādas ģimenes filma.
2.30 «Kobra 5». Seriāls. 67.sērija.
3.20 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 14. un 15.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus Jelgavā

8. martā Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecuma un piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Atvērto durvju dienu pasākumi 2014

Uzdevumi:
1. radīt priekšstatu skolēniem un viņu vecākiem par mācību procesa daudzveidību un inovācijām Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
2. popularizēt savu pieredzi tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.

Datums Laiks
Vieta Mērķauditorija
Klase Mācību stunda,
Tēma
					
nodarbība, seminārs
11. marts 13.10
322. Jelgavas pilsētas un novada 7.
Bioloģija
Augu daudzveidība ekosistēmās
6. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki			
un tās saglabāšana (mobilā datorklase)
13.10		
Topošie 7. klases skolēni, 		
Radošās darbnīcas
3D projektēšana
(pēc noteikta 		
vecāki, interesenti			
Dabaszinības
nodarbību 						
saraksta)						
						
Angļu valoda
						
Netradicionālā matemātika
						
Literatūras darbnīca
						
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
						
- Mājturība un tehnoloģijas zēniem;
						
- Robotika
						
Sociālās zinības
12. marts 11.20
318. Jelgavas pilsētas un novada 12.
Programmēšana
Datorbāzētas sistēmas prasību analīze,
4. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki			
projektēšana, izstrāde un testēšana (grupu darbs)
12.20
318. Jelgavas pilsētas un novada		
Programmēšana
Datorbāzētas sistēmas prasību analīze,
5. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki
12.
(turpinājums)
projektēšana, izstrāde un testēšana (grupu darbs)
12.20
228. Jelgavas pilsētas un novada 11.
Fizika
Kondensatora parametru izpēte (mobilā datorklase)
5. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki
12.20		
Jelgavas pilsētas un novada 7. klašu - Profesionālā angļu valoda; - Cilvēka veselība;
5. stunda 316. pedagogi, skolēnu vecāki
skolēni - Ceļā uz «Microsoft» sertifikātu - Teksta formatēšana
13.10
126. Jelgavas pilsētas un novada		
Seminārs
Elektronisku mācību līdzekļu izmantošana latviešu
6. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki			
valodā un literatūrā vidusskolā
14.00
318. Topošie 10. klases skolēni, 		
- Tehniskā grafika;
Iepazīšanās ar mācību priekšmetu
			
vecāki, interesenti		
- Datorizētās
					
projektēšanas pamati
14.45
316. Topošie 10. klases skolēni, 		
Ievads inženierzinātnēs
Iepazīšanās ar mācību priekšmetu
			
vecāki, interesenti
18.00		
Topošie 5., 6. klases		
Radošās darbnīcas
3D projektēšana
(pēc noteikta 		
skolēni, vecāki,			
Dabaszinības
nodarbību 		
interesenti				
saraksta) 					
Angļu valoda
						
Netradicionālā matemātika
						
Literatūras darbnīca
						
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
						
- Mājturība un tehnoloģijas zēniem;
						
- Robotika
						
Sociālās zinības
• Skolēnu darbu izstāde 2. stāva garajā gaitenī (tehniskā grafika; datorizētās projektēšanas pamati; 3D projektēšana).
• Skolas mājas lapā, sadaļā «YouTube kanāls» – videomateriāli, kas atspoguļo mācību procesu (tiks papildināts).

Pedagogs
B.Balode-Lukjanska
K.Antonevičs
B.Balode-Lukjanska,
I.Stūrāne, V.Miglāne,
V.Grunte
I.Blumberga, I.Cauna
A.Dunce
V.Hermane
Z.Jevsina, L.Stepena
I.Bahmanis
I.Radčenko
K.Antonevičs
K.Antonevičs
A.Sālzirnis
S.Supe, I.Bauska
G.Stepiņa
O.Vronskis
I.Bauska
K.Antonevičs
B.Balode-Lukjanska,
I.Stūrāne, V.Miglāne
I.Blumberga, I.Cauna
Dz.Ozola
V.Hermane
Z.Jevsina, L.Stepena
I.Bahmanis
I.Radčenko

PIEDĀVĀ KURSUS MARTĀ
Uzņēmējdarbības kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Dokumentu arhīva veidošana (8 māc. st.)
Darba aizsardzība un drošība (60 māc. st.)
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5 māc. st.)

Mācības uzsāk

13.03.2014.
13.03.2014.
21.03.2014.
Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK un Z/S (8 māc. st.) 25.03.2014.
IELTS (International english language testing System) (16 māc. st.)
25.03.2014.
Lietvedības pamati (36 māc. st.)
31.03.2014.

Valodu kompetence

Angļu valoda, A2 (120 māc. st.)
Angļu valoda, B1 (120 māc. st.)
Angļu valoda, B1+ (120 māc. st.)
Angļu valoda, A1 (120 māc. st.)
Valsts valoda - pamata līmenis (120 māc. st.)

12.03.2014.
12.03.2014.
13.03.2014.
13.03.2014.
24.03.2014.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
Datorprasmes ar priekšzināšanām (120 māc. st.)

11.03.2014.
Web lapas izstrāde un datorprogramma Adobe dreamweaver (100 māc. st.) 19.03.2014.

Sev, mājai un ģimenes biznesam

Bērnu aprūpes pamati (44 māc. st.)
Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai (40 māc. st.)
Konfekšu pušķu veidošana (9 māc. st.)
Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai (32 māc. st.)
Mežģīņu darināšana - frivolitē (16 māc. st.)
Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri (9 māc. st.)

17.03.2014.
17.03.2014.
19.03.2014.
24.03.2014.
26.03.2014.
26.03.2014.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem Jūs varat: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001;
Tālrunis: 63082101, fakss: 63007033 E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

www.zrkac.lv
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notikumi

Svinam Teātra dienu!

Ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

Daži fakti par teātri Jelgavā
• 1869. gada 27. aprīlī Jelgavā Vācu teātra plašajās telpās viesojas Rīgas
Latviešu biedrības teātra spēlētāju kolektīvs ar Riharda Tomsona lugu
«Mikka» un Johana Heinriha Baumaņa lokalizēto «Lustīgais nerris Jelgavā
uz tirgus plača».
• 1869. gada sākumā Ādolfs Alunāns uzraksta mūsu pirmo oriģināllugu
«Pašu audzināts». 7. jūlijā viņš atved uz Jelgavu savu «Pašu audzināto» – tā
ir viņa pirmā uzstāšanās savā dzimtajā pilsētā.
• 1879. gada 25. februārī notiek pirmā jelgavnieku pašu spēkiem sagatavotā izrāde – Augusta Kocebū «Juku jukām».
• 1884. gada 25. martā jelgavnieki pirmo reizi spēlē teātri savā biedrības
zālē «Villa Medem» dārzā Jāņa Steglava vadībā.
• 1888. gadā ar milzu panākumiem notiek Ā.Alunāna lugas «Kas tie tādi,
kas dziedāja» pirmizrāde. Tā gūst tik lielus panākumus, kādi nevienai citai
izrādei tolaik nav zināmi.
• 1896. gada aprīlī Ā.Alunāns atklāj savu teātri. Lai gan teātra iespējas ir
ierobežotas, tā darbība ir regulāra un ar labu repertuāru.
• 1904. gada 24. oktobrī ar savu lugu «Kas tie tādi, kas dziedāja» Ā.Alunāns
slēdz savu teātri un atvadās no skatuves.
• 1924. gadā Jelgavas Teātra biedrība nodibina pilsētā profesionālu teātri
– Jelgavas Latviešu teātri.
• 1940. gada 7. augustā Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas valdība
pieņem lēmumu – Jelgavas teātris kļūs par valsts teātri. Dailes teātra aktieri
Ēvaldu Valteru norīko uz Jelgavu pārorganizēt un vadīt Jelgavas teātri.
• No 1930. līdz 1934. gadam pilsētā darbojas arī amatieru kolektīvs – Jelgavas Strādnieku teātris.
• 1959. gada 11. novembrī Jelgavas kultūras nama drāmas kolektīvam
piešķir Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas teātra nosaukumu.
• 1965. gadā sāk darbu galvenā režisore Lūcija Ņefedova, režisore Inta
Alekse un dekorators Edvīns Kalnenieks.
• 1992. gadā daļa teātra dalībnieku aiziet no kolektīva un izveido Jelgavas
Jauno teātri.
* Sagatavoja Maija Matisa, Ā.Alunāna muzeja vadītāja

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas kultūras namā apskatāma Teātra dienai un teātrim mūsu pilsētā veltīta izstāde «Teātrim Jelgavā – 145». Aprīlī tādām Ādolfa Alunāna teātra spēlētajām
būs 145 gadi, kopš mūsu pilsētā pirmo reizi rādīts teātris, – šis un vēl citi fakti, kā arī izrāžu afišas, tērpi un foto apkopoti izrādēm kā «Mucenieks un Muceniece»,
šajā izstādē. Tāpat var noskatīties pusstundu garu filmiņu par Ādolfa Alunāna teātri, kas šogad svinēs 55.
«Atjautīgā aukle», «Sādžas dakteris»,
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas nodaļa) viesojās Rīgas Latviešu blakus Valdekas pilij un to, kā dzīvo šo- «Sievietes, sievietes» un citām. Uzvedubiedrības teātra spēlētāju kolektīvs ar Ri- dien Čakstes bulvārī 5a. «Apmeklētājiem mā piedalīsies arī vairāki aktieri, kuri
«... Dažs nu prasīs: kas tad
harda Tomsona lugu «Mikka» un Johana arī tiek rādīts video ar fragmentiem no šobrīd vairs nespēlē teātrī, tostarp Jelganu īsti teāteris ir? Es še ar līHeinriha Baumaņa lokalizēto «Lustīgais izrādēm, aizkadra skatiem, sarunām vas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina
dzību atbildēšu: teāteris ir kā
nerris Jelgavā uz tirgus plača». Jelgav- ar šā brīža un bijušajiem režisoriem un Rokjāne. Muzikāli uzvedumu papildinās
spieģelis, kurā mēs paši savus
niekiem pirmajiem bija iespēja iepazīties aktieriem,» tā S.Kalniņš, piebilstot, ka arī jauktais koris «Mītava», bet dejos
labus un nelabus darbus, saar latviešu teātri ārpus Rīgas. Tas bija šajā reizē skatītājiem video ir iespēja – deju studija «Intriga».
vas prieku, kā bēdu dienas, ar
ievērojams notikums, kas izpelnījās arī redzēt arī aizkulises, lai mazliet ielūkotos
vārdu sakot, savu dzīvošanu
jūsmīgas recenzijas avīzēs.
«melnajā darbā». Tepat arī var izpētīt Pēc 12 gadiem – «Havajas puķe»
ar tiem pašiem solistiem
redzam… Teātera apmeklēšaŠis gads īpašs ar vēl kādu nozīmīgu dažādu laiku teātra afišas.
Savukārt otrajā daļā uz skatuves pēc
na cilvēku apgaismo. Ikkatrai
skaitli – rudenī Ādolfa Alunāna Jelgavas
12 gadiem varēs dzirdēt dziesmas no
tautai, kura ātri uz priekšu un
teātris svinēs 55 gadu jubileju. Atzīmējot Kas notiek aiz teātra priekškara?
pie gaismas grib tikt, vajaga
šos faktus, Jelgavas kultūras namā šoLai sagādātu svētkus Jelgavas aktie- operetes «Havajas puķe». Šoreiz gan
teātera...» tā par teātri rakstīja
brīd iekārtota izstāde «Teātrim Jelgavā riem un pilsētniekiem, arī pie mums 27. viss notikšot Havaju pludmalē mūsdieĀdolfs Alunāns. Šogad aprit
– 145», kas vēsta par nozīmīgākajiem martā atzīmēs Teātra dienu, piedāvājot nās. Šis vērienīgais uzvedums pirms 12
145 gadi, kopš Jelgavā pirmo
pavērsieniem teātra attīstībā Jelgavā un muzikālo uzvedumu divās daļās «Rampa gadiem tapa sadarbībā ar Jelgavas Mūreizi rādīts teātris. Atzīmējot
ļauj iepazīt visus trīs Jelgavas teātrus, mirdz!», kurā apvienosies vietējie aktieri zikas vidusskolu un uz kultūras nama
to, kultūras namā skatāma izkas darbojas šodien.
un virkne mūziķu. «Muzikāls uzvedums skatuves nospēlēts trīs reizes. Galveno
stāde «Teātrim Jelgavā – 145»,
– tas ir žanrs, kas skatītājiem patīk. Ir solistu grupu veidoja Mūzikas skolas
kurā var iepazīties gan ar
«Skatuvnieku» darbs,
gan dziesmas, gan aktieru spēle, bet pie- audzēkņi, kuri šobrīd jau iemantojuši
vēsturi, gan trim šobrīd pilafišas un tērpi
vienotā vērtība – dzīvais pavadījums,» tā atpazīstamību – operas solisti Juris
sētā strādājošiem teātriem.
Pašvaldības iestādes «Kultūra» pro- S.Kalniņš. «Rampa teātra valodā ir vieta, Vizbulis, Jānis Kurševs, grupas «KomTaču marts ir zīmīgs ar vēl
jektu vadītājs Sandis Kalniņš stāsta, kas atdala skatuvi no skatītāja. Aktieriem pliments» solists Vilnis Dumpis, Evija
kādu notikumu – 27. martā
ka papildus vēsturiskajam materiālam, parasti sakām: «Lai iet pāri rampai!», kas Lagzdiņa, «Tirkizband» dalībniece Erita
pasaulē atzīmē Teātra dienu.
kurā lielu artavu devusi Ādolfa Alu- nozīmē, lai aktieris nav tikai ap sevi, bet Karlsone. Lai gan režisores D.Vilnes,
Muzikāls uzvedums «Rampa
nāna muzeja vadītāja Maija Matisa, ir iet pie skatītājiem. To arī darīsim,» tā kas režisore bija arī toreiz, iecere bija uz
mirdz!» ar aktieru un virkni
iespēja iepazīt arī visus trīs teātrus, kuri par uzvedumu saka režisore Dace Vilne. skatuves atdzīvināt klasisko opereti ar
mūziķu piedalīšanos pulksten
darbojas šodien – Alunāna teātri, kas Koncerta pirmajā daļā skatītājiem gan tiem pašiem solistiem, cilvēku aizņem19 gaidāms arī Jelgavā.
eksponējis dažādus tērpus no savām Jel- scenogrāfijā, gan sarunās būs iespēja ie- tības dēļ uz skatuves Teātra dienā kāps
gavā spēlētajām izrādēm un rekvizītus, lūkoties, kas notiek aiz teātra priekškara. tikai divi no iepriekšējā iestudējuma
Vēstures avoti liecina, ka pirmo reizi Jauno teātri, kas izveidojis fotokolāžas, Proti, šoreiz uz skatuves darbība notiks – V.Dumpis un E.Lagzdiņa. V.Dumpim
Jelgavā teātris rādīts 1869. gada 27. atspoguļojot savu darbu, un Jelgavas aizskatuvē – varēs redzēt, kur veido deko- uzticēta tieši tā pati loma – kapteinis.
aprīlī, kad Jelgavā Vācu teātra plašajās Studentu teātri, kas savu dzīvi rāda rācijas, rosību grimētavā, aktieru bufeti, Pats dziedātājs saka: «Forši, ka atsauc
telpās (aptuveni vietā, kur šobrīd atrodas trijos posmos: kad tas darbojās Valdekas direktora kabinetu… To visu papildinās atmiņā jaunību un dullumu. Tiesa,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pilī, kad Studentu teātris atradās angārā dažādas teatrālas ainas un dziesmas no mazliet jau smiekli nāk, kā mēs toreiz

Pasākumi pilsētā
 6. martā pulksten 16 – starptautiskais tautas mūzikas instrumentu
festivāls «Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu dziesmu». Koncerta
īpašais viesis – komponists V.Salaks. Ielūdz Jelgavas Koklētāju biedrība
un tās vadītāja B.Deruma. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 6. martā pulksten 17.30 – Pavasara koncerts, kas veltīts Sieviešu
dienai. Uzstājas Jelgavas Mūzikas vidusskolas puiši. Ieeja – bez maksas
(Mūzikas vidusskolas zālē Lapskalna ielā 2).
 7. martā pulksten 9 – Jelgavas 17. skolēnu zinātnisko darbu konference (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 7. martā pulksten 14 – Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru
Kurzemes un Zemgales novadu skate (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
 7. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Pumpure
«Kaimiņu būšana». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3
(Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 7. martā pulksten 16 – baltkrievu biedrība «Ļanok» ielūdz uz literāri
muzikālo vakaru, kas veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, «Viss sievietēm!». Vaclavs Gerajevskis un Aleksandrs Glušakovs lasīs savus dzejoļus
baltkrievu un krievu valodā, bet grupa «Tirkizband» dāvās skatītājiem
brīnišķīgu muzikālo noskaņu. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. martā pulksten 15 – ekskursija Sieviešu dienā «Skaistā. Tuvā.
Nezināmā». Pastaiga pa Jelgavas centrālo daļu ar stāstiem par ievērojamām Jelgavas sievietēm, noslēgumā – sarunas pie tējas tases (sākums
pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 8. martā pulksten 15 – muzikāli literārs koncertuzvedums «Mīlestības vēstules». Piedalās: Līga Valtere (Ozolnieku amatierteātra
aktrise), mūziķi Aiga Jankevica, Kaiva Saulīte, Gundars Riekstiņš.

Skanēs J.Akurātera, K.Skujenieka, E.Ķezberes dzeja un G.Riekstiņa
dziesmas ar J.Poruka, K.Skujenieka, E.Ķezberes, S.Gausiņas-Elksnes
vārdiem. Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 8. martā pulksten 15 – koncerts «Dziesma jums». Piedalās kori
«Vivere» (diriģents Gints Ceplenieks), «Mītava» (diriģente Agija Pizika)
un «Liepa» (diriģente Inta Zakenfelde) (Jelgavas pilī).
 9. martā pulksten 17 – deju grupas «Dzirnas» koncerts «Barčikā».
Programmā apvienotas dažādas deju tehnikas un žanri – rokenrols,
tango, tautas dejas, balets, baroka laika vēsmas. Biļešu cena – € 7; 5
(Ls 4,92; 3,51) (kultūras namā).
 9. martā pulksten 18.30 – kapoeiras deju uzvedums. Ieeja – bez
maksas (deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
 10. martā pulksten 16 – uz tikšanos aicināti jaunieši, kuri vēlas
iesaistīties brīvprātīgajā darbā (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).
 12. martā pulksten 13 – starpskolu erudīcijas konkurss «Dipadu
dapadu». Tēma – «Pa kultūras taku ejot…» (Tehnoloģiju vidusskolā).
 13. martā pulksten 15 – seminārs 9. – 12. klašu jauniešiem «Tavs ieguvums sevis attīstībā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 12. martā pulksten 20 – Improvakars. Ieejas maksa – € 3 (Ls 2,11)
(Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 15. martā pulksten 16 – Lūcijas Garūtas kantāte «Dievs, Tava zeme
deg!». Piedalās jauktie kori «Zemgale» (diriģente Zane Stafecka) un «Tik
un tā» (diriģents Guntis Galiņš), Ilze Reine (ērģeles), Edgars Ansonskis
(baritons), Mārtiņš Zvīgulis (tenors). Mākslinieciskais vadītājs Guntis
Pavilons, režisors Māris Druva (Svētās Annas baznīcā).
 Līdz 15. martam – TDA «Lielupe» jubilejas izstāde (k/n 1. stāva
Lielajā foajē).

spēlējām. Kultūras namā bija tikai viens
mikrofons, skatuves bedrē muzikanti,
mēs katrs māvām, kā mācējām, ka tik
skan un skatītāji dzird. Tēlojām no sevis
operas dziedoņus. Šodien jau ir pavisam
citādi.» Zīmīgi, ka arī mākslinieciskais
vadītājs ir tieši tas pats – Aigars Reinis.
Pārējām lomām piesaistīti mūziķi no
Rīgas. D.Vilne gan piebilst, ka izrāde
netiek reanimēta – uzvedumā varēs
redzēt fragmentus ar dziesmām.

Būs teātra bufete

«Latviešu skatītājs vienmēr ir mīlējis
teātri, viņam vienmēr ir interesējis ielūkoties teātra aizkulisēs. Tad nu šoreiz ir
tā iespēja ieraudzīt teātri no otras puses.
Varbūt tas būs mazliet raupjāks nekā uz
skatuves, taču ar lielu mīlestību,» uzsver
režisore, aicinot jelgavniekus priecāties
kopā ar aktieriem. Jāpiebilst, ka starp
abām koncerta daļām plānots 30 minūšu
starpbrīdis, kurā skatītāji varēs izbaudīt
teātra atmosfēru un iepirkties teātra
bufetē. Biļetes uz muzikālo uzvedumu
jau šobrīd var iegādāties tikai Jelgavas
kultūras nama kasē. To cena – 5,70; 4,27;
3,56 un 2,85 eiro.
Jāpiebilst, ka šobrīd Ādolfa Alunāna
muzejs un «Kultūra» izsludinājuši
konkursu «Vēstule aktierim». Līdz 7.
martam jelgavnieki aicināti rakstīt vēstules jebkuram Latvijas teātra aktierim.
Oriģinālāko vēstuļu autori tiks apbalvoti
26. martā pulksten 15, bet Teātra dienā, 27. martā, vēstules tiks nogādātas
adresātiem. Sīkāka informācija – www.
draugiem.lv/vestule/.

Izstādes
 Līdz 15. martam – Jelgavas tautas gleznošanas studijas dalībnieces
Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde (deju centrā «Cukurfabrika» Cukura
ielā 22).
 Līdz 15. martam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieka
Arņa Ozola darbu izstāde (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 No 13. marta līdz 30. aprīlim – fotogrāfu radošās grupas izstāde «Ar
vējiem krēpēs» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 25. martam – Zanes Veldres gleznu izstāde «1,5 kg dzīves»
(Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 30. martam – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas prezidentes Aijas
Baumanes personālizstāde «No pirmsākumiem» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Ineses Mīlbergas grafiku izstāde
(Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 31. martam – Aināra Rubena fotogrāfijas «XVI Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls» (2014) (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 No 17. marta līdz 15. aprīlim – japāņu un latviešu fotomākslinieku
izstāde «Draudzība» (Jelgavas pils aulas foajē).
 No 17. marta līdz 15. aprīlim – Francijas fotomākslinieku izstāde
«Ruelmalmezonas impresijas» (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 No 18. marta līdz 2. aprīlim – integratīvās mākslas festivāla «Nāc
līdzās! Zemgale» dalībnieku darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 6. aprīlim – Jāņa Kalniņa gleznu izstāde «Loks noslēdzies» (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 20. aprīlim – izstāde «Miniatūrtekstilija». Apskatāmas Latvijas
tekstilmākslinieku miniatūrtekstilijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

